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سصرممنصغبم

ضُ!جَمتر

ياتواانْعَلَىوَالْجِنُّالْإنْسُاجْتَمَعَتِلَئِنِ"قُلْ

لِبَعْضٍبَعْضُهُمْوَلَوْكَانَبِمِثْلِهِيَاولتونَلَاالْمُرآنِهذَابِمِثْلىٍ

."ظَبما

A(8اءالإسسورة)

فصلاتضمنوقد11الحديثوالعلمالله"الأولكتابيأصدرتعندما

لأالقرآنآياتبينللربطالمحاولةهذهلقيتللقرآنالعلميالإعجازعن

منواهقاماالقراءمنترحيباالحديثالعلمحقاثقوبينالعليةالكريم

الكواكبأبوابمنالإنسانيقزبحيثالفضاءعصرففي،العلماء

أحلامه،فييتخيلهماكانتفوقتوةالذرةمنأطلقوحيث،الأخرى

الصغرفيتناهتوحدةيعتقدهاوقدكانالذرةتق!بممنتمكنوحيث

بماالناسإيمانيرعزعبدأوقدالعصرهذافي..تنقملابحيث
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السماءفييلحسوالمأنهممنالفضاءروادبعضتناقلهوبما...شاهدوه

تفكبرهمكانكيفظنهمماحتىنعرفولم-اللهوجوديؤكدشيئَا

ندبمالكرالفرآنآباتأننجدالوفتهذافي-وجودهبنخبلونوماكانوا

عشراتداماتجهادبعدنسانالإإليهاوصلاليالعلميةالحقائقكلأوردت

الحقائقهذهونشر،العلمعلىالبقفضلالكريموللقرآن،السنبينٌ

وثبيتالالحادمحاربةفيأثر.لهالعلميةالكريمالقرَانمعجزةوإثبات

الإسلامية.الدعوةوثرالموسفيالإيمانعقيدة

والعلم)القرآنكتابوأصدرتوئعالىسبحانهاللهوففنىولقد

ينجحأنأسعدفيوقد،العلميةالكريمالقرَانمعجزةليؤكد،(الحديث.

وكانالكابعلىالطلبوتكررمدةمنذطبعاتهنفدتحتىاليهاب

وخارجهاالجحدةالحرببةالجمهوريةداخلالقراءرغباتتلبيةمنلابد

والشرقية.الغربيةاللغاتمنعديدالىترجمتهتمكاطبعهبإعادة

أضعها(الحديثوالعم)القرآنكتابمنجديدةطبعةوهذه

طبعها،منالهدفيحققأنوتعالىسبحانهاللهسائلاالقراءأيديببن

.بالإسلاموالتعريفالإسلاميةالدعوةئشرسبلمنتكونوأن

صالحَاوَعَمِلَاتهِإلَىدَعَامِئَنْقَؤلاَأحْسَنُ"وَمَنْ

المصلِمِينَأمِنَإنَخطوَقَالَ
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سصلىممنصيم!م

كمْيبَينرَسمْولنَاجَابمكُمْتَدْالْكِتَبِ"يَأَهْكَ

كَثِيرٍعَنْوَيَعفْواالْكِتَبِمِنَلخْفُوقَكُنتِمْمِمَاكَثِيرًا

.((مُبِينروَكِتَبٌنُوٌاللهِمِنجَا-كمْقَدْ
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إ

!ح!!!ءع!!+يرم

م!تبه

ببن

http://www.al-maktabeh.com



ى-7
القرانعجاؤإ

خالدةمعجزةالقرآن

1ْرسولأنهعلىلقومهبينةلتكونبمعجزةرسلهمنرصولكلاللهأيد

حتى،القومبهاضتهرمانفسمندائمًاالمعجزاتوكانت،إليهمالله

كان-لجسحرفلما.عرفوهمايفوقإعجازمنبهاماإدراكبذلكيمكنهم

قبيلمنمعجزتهكانت،قومهفيهبرعهوماموسىسيدنازمنفي

نهاكأالقوعتخيلهاالأرضعلألقوهاإذاحباللل!حرةفكان...السحر

بلفقطتتحركلمالأرضعلىعصاهموسىألقىفإذا...تسعىحيات

عيىسيدنازمانوفي.واتبعوه!بهفصدقوا،وعصيهمحبالهمبلعت

درإلىمنهمأحدتوصلىفهل...ا(سلاجفيوا(براعةبالطبالقوماشتهر

الذي...عيىشدناإنه.؟...فَىوالأالأبرصأوشفاءللأعمىالبصر

...الموقىإحياءومنذاكمنالذبإذنتمكن

أربابكانواالذينالعرببينمحمدًاا!شدنااللهوأرسل

ومساجلاتهم....وأعيادهم..أسواقهم...اللغةوعمالقةالقلم

مكونوهوالقرآنإلىا-..ْوالكتابةوالخطابةوالنز..الشعر

واشيمعواعهدوامادلمهممعوفوقألفاظهمومن،لفتهمحروفمن

.قآمنرا...توقعوامماأكرمنه
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ب!فهو،أبديةمعجزةباْنهالمعجزاتمنغيرهعنالقرآنويمتاز

يطاول...أحفادناأماموسيظل،أجدادناعهدفيكانكاأيدينا

..الشكموضعيصبحولن..مايومفيأسطورةيكونولن..الخلود

..؟بعثتدمحمداَأنعلىالدليلوأينةفيهيقالالذياليوميأقيولن

محمداًالرسولعدافيماحياتهمبانتهاءنبياءالأمعجزةانتهتوهكذا

إنماالقرآنآياتإنيقاللاوحتى..خالدةمعجزتهوستظلظلتالذي

،أمرهاننصوقد..ي!اْللمشخبرجوائاأو،حدثأمرفينزلت

والسورةالسورةمنالآيةبموضعالرسولإلىيوحيأناللهإرادةفشاءت

الاَبدين،أبدإلىمعبزةليظلنزولهترتيبغبرعلىيجمعوأنالقرَانمن

المجتمع9كتابهفيالمدفيمحمدالشيخالأستاذالمرحوميقولذلكوفي

ترتيبحبعلىجمعأنهلو":"النساءسورةتنظمهكااِ؟سلامي

وقتيةحلولأنهأو،بحوادثهاخاصةآياتهأنالناسبعضلفهمْفىوله

يدكتابهيرتعالىوالله.فحسبالرسولعهدعلىكانتاليللمشكلات

قضتلذلك.قومدونبقومولا،عصربعصردونيختصلا،لذاخاعامًا

عنويبتعد،الخلودوهذاالعمومهذايحققترنيبًايرنببأنالحكمة

."نزولهحينمناسبةكانتلحكصةبهنزلالذيالزمنيالرتيب

البلاغيالمرآنإعجاز

حيث،بلاغنهوهوcالقرآنإعجازأوجهمنبوجهالمسلموناهتم

فوجدواالقلموأربابالكلمأصحابفيكانواوقتفيالعرببلغةقىل

بمثله،يأتواأنعلىفعجزواواجتمعوا...مجاراتهيستطيونلامافيه

اللفظوضعتغييرإنبل..أصغرهاحتى..آيةأو،منهصرةبمثلأو

15
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أصحابمنالبحاثاتفقوقد...وصداها..معناهاللاَيةيقملا

درجةفيالقرآنأنعلىالدولكافةفيوالمستشرقينالعربمناللنة

البلاغة،دهـجاتعنهاوتقصراللغةتراكيبفيمثلهايعهدلمالبلاغةمن

دوناللفظفيهيردالذيللمقاممناسبلمعنىعجيببلفظتعبيروأنه

...نقصانأوزبادة

كوصف...المألوفةاثماهدوصففيكانتماأكروالفصاحة

فلماثماهدهذهغيرأما؟أوحيوان...حدبقةأو...حربأو..حفل

الغيبية،،الماْلوفةغيرالمشاهدوصفوالقرآن،ميدانفياللفصاحةيكن

.معهودةتكنلمبفصاحة!والثوابوالعقاب،الحسابفيالاسكحال

كلالصدقوالزم،يخهماجميعفيالكذبعننزهوالقرآن

اليهابةتحسنمماالكذبأنعرفأنهبم...فصيحاوجاء!الصدق

اكذبه.الثعرأحنإنيقالولذا

ولاالقصيدةفيبيتينأوبيتفييتفقالفصيحالكلامأنوعرف

فإنهالقرآنأما.واحدنحوعلىتصيدةفصاحةدرجةتكونأنيمكن

للقصةمثلااللامعليهيوسفسيدناقصةوضربتةكلهفصيحطولهمع

...البلاغةمنعاليةدرجةعلفهيذلكومعالطويلة

قصةتأومضموناإذاكررالكاتبأوالاعرأناللغةفيوالملاحظ

،الأنبياءقصصكررقدٍوالقرَان؟الأولبراعةفيالمكرركلامهيكونلا

يظهرولمتوإطنائاإيجازاالعباراتواختلفت،والمعادالمبدأوأحوال

إطلاقا.بلاغتهافيالتفاوت

ةغيرهفيويضعففنفيكلامهيحنضاعركلأنعرفلمحا

11
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في..الخيلووصف،والنساء،الطربفيشعرهأجودكانفامرؤالقيس

بناحيةشاعرأييشتهروهبهذا؟الخمرفيالأضشعرأجودكانحبن

..فنكلفيالفصاحةغايةعلىفصيحًافجاءالقرآنأما...الوصفمن

...عذابًاأورحمة..عطاءأمكان!جرا...ترهيباأوترغيبًا

بلفظياْقيالمواضعأغلبفيأنه.البلاغيإعجاهـالقرَانأدا!ومن

،يسيرةألفاظ(حياةالقصاصفيولكم)فثلا،كئيرمعنىعنيعبريسير

نقيضين،جمعتفالآية.الحدمنتهيةغيرببلاغة!كثيرةمعانذات

.للحياةسبباالموتوجعلصَ،والحياةالقتل

القرآنأسلوب

كلامالقرَانأنلهموأثبتاللغةوفطاحلالعرببلغاءعقولحير

والمقاطع،،المطالىفي،الغريبلأوأسلوبه.العجيبتأليفه،إقه

انتقلإذاأنهالعربعندفالمعروف؟الاَياتربطوكال؟والفواصل

انتفىمختلفةأشياءبيانعلىاضتملأو،آخرإلى!مضمونمنالكلام

بابوبنةأخرىإلىقصةمنفينتقلاقرآناأما..الكلامربطح!ن

وترهيبؤرغيب6ووعيدووعد،ونهيأمرعلىويشتمل،بابإلى

وسلامة،لمزكيبسلاسةوأقنعهمأدهثهملمحا..حسن.هـباط

طالخ!طباءخطبجنسمنوليس..هوبالنثرولا،هوبالشعرفلا،الزتيب

يتلو:وكانالنيإكعتبةذهب...ساحرهوسحرولا..الشعراءأوشعر

فُصئَلَتْكِتَابٌ.الرحِيمِالرَّحْمَنِمِنَتنْزِيلٌ.حَم"

!لت!-3!أ.((يعْلَمُونَلِقَوْمعَرَبِتاقُرْاناءَ%دتهُ

12
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:يقولوهوعبراتهسالتوقدقومهإلىورجعقلبلاإليهفأنصت

..1(هلأقولمادريتفاتطبمثلهأذنايسمعتمابكلام!كلمنى

أنيس،أخيبأشعرمنسمعتما":ذريقولأبيِإسلامحديثوفي

عنيقول"فيوجاه.أحدهمأنا،الجاهليةفيعضرشاعرَااثنيناقضلقد

هوفاالكهنةقولسمعتولكنيساحرشاعركاهن:يقولونالقرآن

1(.لكاذبونوإنهملصادقإنه،يلتثمفلمالثعرإقراءعلىووضحته،قولهم

سمععندماأسلمزمنهفيالاْندلسبليغالغزاليحكمبنويحيى

التوبةعلىحملتنيورتةجشيةمنهااعرتني":فقالتتلىالإخلاصسورة

حصر،نحتتقعلافأسلمواالقرَانإلىاستمعوامنوأقوال..."نابةوالإ

وفصاحة.بلاغةمنالقرآنعليهبماتثهدوكلها

يكنلمالإبداعمنطريفًالونَاالعربيةاللغةإلىالقرآنأهدىوقد

تعالى.كقولهالاَياتبعضتكراروهوألاقبلهمعروفا

وَنُذُرِ"عَذَابيكَانَ"فَكَيْفَ

القمر(سورة16)

."يمَذبانِرَئكُمَاءَالاَءِ"فَبِافيَ

الرحمن(سورة)13

المخمساتفيفتكرر؟القرَانبعدالعربيةاللغةفيذلكشاعوقد

فيهاتتكررالتيالوطنيةالأناشيدفيذلكيلاحظماوأكثر..واحدبيت

المقاطع.بعض

13
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االمرآنموسيقا

غيرهممنالعربيةباللغةوالمثتغلينالعربعلماءمنثالبصأثبت

هذه،المستحبهاويحسالقارىءيلمهاموسيقاالكريمالقرَانفيأن

المختصونويقول...واياتهسورهوفي،وفواصلهمقاطعهزبتتمثلالموعبقا

إلىيهدفإْمماالقرآنألفاظبعضفيحرفحذفأوحرفزيادةإن

يلإحظالزيادةففي،الصوتيالغمعلىويحرصالموسيقاعلالمحافظة

في:ألفزيادة

،الطنؤَدا"بِالتهِ"وَتَظنُونَ

(الاحزابسورة01ُ)

،الرَّس!ولَا"وَاطعنَااَلتهَأَطعنَا"يَلَيتَنا

(الاحزابسورة66)

."السئَبِيلَافآَضلؤَدا"

(الاحزابسورة67)

في:الاءحذفمثلوالحذف

وَالشَهَدَةِالْغَيْبِعَلِمبِمِقْدَارِ.عِنْدَةشَيْءٍ"وَكُلّ

،"اَلْمْتَعَالِالْكَبِيُر

الرعد(سورة)9

14
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اذَا

اقي

وَاَلفَيْلىوَاَلوَتْرِ.وَاَلشَّفعِْ.عَشْرٍوَصليالٍ"وَاَلْفَجْرِ.

لَسْرِ".

(1-tسورة)افجر

كقوله:الزمانفيمتأخرهومانقديمموسيقاهومن

."اْ(ولَىوَاَاَلاَضِة"فَلِفَهِ

النجم(سورة25)

منبالرغم"والاَخرةالأولىفله11:قلناإذانفقدهاموشقاففيها

.الزمانفيالاَخرةنبئلأولى

كقوله:خاصرنينذاتغريبةألفاظورودموسيقاهمنوكذلك

،"ضِيزَىقِسْمَةإذًا"تِلْكَ

النجم(سورة22)

".اَلْحطَمَةِفي"لينْبَذَنَّ

(tالهمزةسورة)

الموسيقاالإنسانفيميزتلاصقةآياتفيالألفاظبعصتكرارأما

الثرح:سورةفيكقولهتلاوتهاعندتنبعث

1(،ألْعُسْرِيُسْرًامعًإنيُسْرًا.اَلْعُسْرِمَعَ"فَإن

القدر:صورةوفي
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.1(القَدرِليلَةُمَاأدصريكالْقَدْروَمَالَيْلَةفيانزلنهُ"إنَا

فيالمرأعىالتناب،القرآنفيموَسيقامننحسهماضمنمن

هوالحرفهذاأننبد"ق)1فورة.السورةمعيتناسببماالاَيات

آياتهافيمرة57تكررقدالحرفهذاأنونبهدآياتهاكلفيالظاهر

25فيمرة124الحرفهذاتكرر11ن"سورةوفي،آية45البالغة

.الورةآياتممطآية

لنةفينسمىالتيتلكالكريمالقرآنفيلوحظتالتيالموسيقاومن

متكررينمتماثلينمقطعينمنالكلمةتتكونإذنوار(2)الموسيقا

مثل:وتوالسرعةفي

.1(وَألْغَاوونَهُمْفِيهَا"فَكُبْكِبُوا

الثعراء(سررة49)

ونجدهاالقرآنسورسياقفيجليةفتظهرالتصويريةالموسيقاأما

تكونفيهاالألفاظإذنعيممنفيههموماالمتقينوصففيواضحة

نأنجدإذالكافرينوصفبعكس..الصدىحلوة..النغمرقيقة

نهاياتأننجدالواحدةالسورةإنبل..وتخويفقسوةفيهاألفاظها

،الاَياتتواليمنبالرغمحالاتهمتصفمنباختلافتختلفآياتها

الجنة:رجلِعنتقولالاَياتنجدالحاقةسورةفيفثلا

قُطُوفُهَا.عَالِيَةٍجَنةٍفي.رَاضِيَةعِيشَةٍفي"فَهوَ

الْخَالِيَةِ".3الْايَاياسْلَفتمْبمَاَهَنِيثًاوَآشْرَبُواكُلُوا.دَانِيَةٌ

الاررجلحالتصفإذمتتابعةأنهاولوَالاَياتنهاياتوتختنف
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سِلْسِلَةٍفيثمَّ.صَلّوهُالْجَحِيمَثُمَّ.فَغلُوة"خُذُوة

."فَاسْلُكُوةذِرَاعًاسَبْعُونَذَرْعهَا

الورفواتحفيجاءتالتيالحروفأنإلىالعلماءبعضذهبوقد

يحملالموسيقافيالتقدمزالوما؟الموسيمَيةالورةلحركةرموزهيإْمما

.القرآنموسيقاعنجديذاإلينا

وقعتثمبحوادثتنبأالقرآن

الذيالوجهعلىنرولهبعدْتحققتحوادثأخبارعلىالقرآنانطوى

الفتح:سوهـةمن27الآيةفي!ابهأخبر

آمِنِينَاللهشاءَإِنْالْحَرَامَالْمَسْجِدَ"لَتَدْخُلنَّ

1(.تَخَافونَلَاوَمقَصِّرِينَرةوسَكمْمحَفَقِينَ

ومقصرينرؤوسهمحلقواوقدآمنينالحرامالمسجدالمسلمونفدخك

:النورسورةمن55ِوالاَية،خاثفينغبر

الصَّلِحَتِوَعَمِلُوامِنْكُمْءَامَنُواائَذِينالله"وَعَدَ

هصعصصص5ءَثلسْححْلفمَهمْ مِنالذِيناسْتخلفَكمَاالارْضِفيِْْ--

وَثيبَذَلنَهمْلَهُماَرْتَضَىآَلذِيدِينَفُمِلَهموَليُمَكَننقَبْلِيمْ

وَمَنْشَيْئًابييُشْرِكونَلَايَعبدُوننِياْمْناخَوْفِهمْبَعْدِمِنْ
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.1(الْفَسِقونَهُمفا"ولئكَذلِكَكَفربَعْدَ

يئوالبحروخيبرمكةففتحوا!آالرسولحياةفيهذاتحققوقد

الخلفاءوجعلالمسلمونوانتشرجاورهاوماالعربديارواْكزواليمن

16والاَيةالخلفاءعهدفيالفتوحاتتوالتثمدينهملهمومكنضهم

الفتح:سورةمن

تُقَتِلُؤَلهُمْشَدِيدبَا!سٍاولِيقَوْ)إِلَى"سَتُدْعَوْنَ

1(.أَوْيسْلِمونَ

.الكذابمسيلمةقومخيفهبنووهم

الفتح:سو!ؤمن18والاَبة

تَحْتَيُبَايعُونَكَإِذْآلْمُؤْمِنِينَعَنِألتهُرَضِيَ"لَقَدْ

عَلَيْهِمْاَلسَكِّينَةَفاَنزلَمُلُوبِهِمْفيمَافَعَلِمَآلشَّجَرَةِ

اَلتهُوَكَانَيَاخذُونَهَاكَثِيرَةًوَمَغَانِمَ.قَرِيبًافَتْحًاوَأَثَبَهمْ

."حَكِيمًاعَزِيزا

مغانم.منالمسلمونعليهحصلوماخيبرفتحفيحدثماوهذا

:تقوِلاتيالنصروسورة:

يَدْخُلُونَالنَاسَوَرَأَيْتَ.وَالْفَتْحنصْرُاللهِجَاءَإِذَا"

كَانَإِنَّهُوَاسْتَغْفِرْةرَبِّكَبِحَمْدِفَسَتحْ.أَفْوَاجًااللهِدِينِفي

."توَائا
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أفواجًاوالطائفمكةأهلىدخلإذا!!سولحياةفيحدثماوهذا

القمر:صورةمن45و44الآداتوي.أالإسلافياخاأفر

الْجَمعْسَيُهْزَمُمّنتصِر.جَمْيعنَحْنيَقُولونَ"أَمْ

.برَ"اللىّوَيُوَلونَ

لمالآيةهذهنزلتلماقالأنهعنهاللهشضيعمريدناعن!وبَ

وهواكلطاللهرسولبدهـفسمعتيوهحت!كانالجمههممانعلم

الجمع.فعرفناالدبرويولونالجصريهزءأ-وياتردشعهيلبس

مثل:كث!!هَالمماثلةوالاَيات

بَعْلىِمِنْوَهمْالْأَرْضِأَدْنَىِفي.الرومُغلِبَتِ.الم"

".سِنِينبِضعِْفي.سَيَغْلِبونغَلَبِهِمْ

(الرومسورة1-4)

مَعَادٍ".إِلَىثرادّكَالْقرانَعَلَيْكَفَرَضَائَذِي"إِنً

القصص(سورة85)

ل!يرصصصعَى"5

لكُمْانهَاالطائِفتيْنِإِحْدَىاللهيَعِدكمُ"وإِذ

أَناللهُوَيرِيدُلَكُمْتَكونُالشَّوْكَةِذَاتِغَيْرَأَنوَتودّوْنَ

".الْكَافِرينَدَابِرَوَيَقْطَعبِكَلِمَتِهألْحقيُحِقَ

(الأنفالسورة)97*!َ!أ6
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وقعت.ثمبحوادثتنبأقداممريماا!رآنابأنتاتط!ما

سيدنافقصة،مصِوفايكنلمتفصيا،الأنياءقصص!فصلىوالقرآن

ودعوته.أمهإلىو!ده-عليهالمراضهوتحريم.البمفيا!ائهوإموسى

جنودضص:ثملهمابحراوانئ!ا،:اتبعوهصت!وخروجه.قه!مهإلى

اغرَازابهجاءارزقيااضشصيااهِذا...اجحرأعل!ههأانفبقأنبعدذِعو-

إيمانوياادكتوىاإِووريااحالىاأخ!!اأصدضوقد...الحديثالعلىأثبته

أ!منةمنحدتتا-قياوتصوشا-ثاأ!بيعية11اعلوااكلت!ضاباًفليكوفكي

والحؤريات.وغ!!هااعصةاهذدفيآذالتر!واهمابهوحاتقغابرة

هواغراناأذتثبتحاقائهتتضيفوقتكلىفيتقهرإقياواجمتشافات

سيدناقصةحاققتالتيكا!ف!بت...مص!وفَايكنلملماتنهصيلأول

...سبأوملكة...نوسيدناوفلكالص!إفاتوقصة...بهقاءومايوسف

الاريحْبتقداقرَاناأنعا!جديدةأداطتضافأيوكلىفيوهكذا

عنه.يكثفماتنممبلىفي

القرآنونشريعاتقوانين

إلىحاجةفييعدلموتثريعاتقوانينمنحواهممااقرانإعجا!اإت

لهشهدأنوبعدالعالملبلادالمختلافةادساتيراعنهأخذتأنبعدإيفط

لغيرحتىالخلاففيإليهايرجهقوانينهوأصبحت...الإسا،مخصرم

أوضحوتدإلابغيرهلإنانعلاقةأيةالقرآنيركولم...المسلمبن

والعقدوالطلاقوالزواجوالوصيةكالتوريث،فيهايجبوما...أصولها

واللوائحالقوانينمنالقرَانأوض!توقد.والمتاجرةوالشراءوال!روالقرض

مؤتمرأنويكفي...حقوقهمللمتعاملينيحفظماوالتثريعات
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اتقيواادوتامختلفص-اضاقهوااشأبَأهاجثسها!ذبَاالعات.ضتص!عي

التيالكافيةاخاكصراتحملىصيةالإسا،5بعةانخصِأنؤِ"قدلاهاقيفيعاقد

.إفى.ء-احاص!صأ!تحنهِصاحةنجعلها

العربعلىمقصورةليستالإسلاميةالدصة

نهسبحاأصسلهفتدحمدًا5سيدناإلاا.عهالأحهِإِساااللهأصسااغد

الخاصةياتالاَفبينحما.الأنبياءواإصسالاتابهوختهكافةا!نا-وتعاف

:سثا-4ك!حةإفأأ؟سلهأ:+1!فَاَسلىبا

آلتهَ"آعْئلتوايَقَوْمِفَقَالَ،قَوْمِهِإِلَىنُوحًاأَرْسَلْنَالَقَدْ"

.(الأيا:اة؟سه95ِ)

اغئدواأَنِصَلِحًاأَخَافمْثَمَودَإِلَىأَرْسَلنا"وَلَقَذ

".ألتهَ

.(اضملىاسهِ؟ذ)45

1(.وَمَلَإِيْهِفِرعَوْنَإِلَىبِئَايَتِناَموسَىأَرْسَلْنَا"وَلَقَدْ

إ،%َف(اة1سهِ)6،

إنَيإِسْرًاءِيلَيَبَنِيمَرْيَمَآبْنعِيسَىقَالَ"وَإذْ

."إلَيْكمْآلتهِرَسُوذ

اصف(اة1سو)5
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أنهتؤكدالإسلامبرسولاصلاصةالآياتأنئبكثيروغيرها

مثل:كافةللناسأرسل

".لِلْعَالَمِينَرَحْمَةًإلَّاأَرْسَلنكَ"وَمَا

(ءنبياالأسرة701)

وَنَذِيرًا".بَشِيرًالِلنَّاسكافَةًإِلاأَرْسَلنكَ"وَمَا

شأ(سورة)28

."جَمِيعًاإِلَيْكُمْاَلتهِرَسئوذإنَيالنَايشيَا-دهَا"لُلْ

(الأعرافسورةا)58

دعوةهيإنماوحدهمللعربليستالإسلاميةالدعوةفإنلهذا

....؟العربلغيرالدعوةأبلغنافهلجميعًاللناس

...؟العربكيرإلىعوةاللىنبلغكيف

لهمنقدمأنتستوجب،العربغيرإلىالإسلاميةالدعوةتبليغإن

الدينفيمالهمنوضحبأنوالقول...الرسولبمعجزةالاقتناعإلىالسبيل

عليهيرد،والخلقالعملمنالطيبإلىودعوةمحاسنمنالإسلامي

خلافمنهناكوليس،الحسنوالعملالخيرإلىدعاقددينكلبأن

المختلفة؟!الأمملغاتإلىالقرآنتزجمفهل...الأنهذافيالأديانبين

نأإلىالسبيلليستإذَافزجمته،البلاغيإعجازهيفقدبذلكإنه

بيةالعراللغةينعلمواأنهؤلاءمنطلباوإذا.العربغيربهيؤمن
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لمإنالسيرمنذلكفإنوالموسيقيةالبلاغيةالقرَانمعجزةعلىاجقفوا

للناسأرسلالذيالرسولمعجزةهواقراناكانولما،المتعذرمنيكن

تكونمبقتماغ!!لا،عجا!أخرىأوجهًاللقرَانأنبدفلا،كافة

.اضادباالناط!تْلغيرويقينًابرهانًا

للقرآنالعلميالإعجاز

اجعفراأ!ويئهِ...وهعاما،تتتنركتابالقرآنإتاجعضايقول

...وإيمانتوحيد!ضابإنهأ-يضهوغ!!هما...وعباداتشأما-كتاب"إنه

جمعكتابإنهوالحقيقمة...وأدببا،غةكتابإنهأ!يئهِاجعضوا

إتو.نجاللهصمعجزةأشيس....يدقىماكلفيهاضجدوإنك.لأوعى

فاقد.اعلمياالإعجاشمكابىى!!اأ!سنةأخرص!اقياإعجا!هأ:جهضمنصت

علمكتاباثصاتاأنالحديثأ!صىِافيا!لوءافيأنح!-هـبَاالتقدءأثبت

نأخداحعلىصْمستحدث:!ط.والح!صمةءا!لها!ساأأصهجمهقد

!-!اس!!صا

...امميهإأشاشأو.اضظرااسيهإوجهقداخى!آقا

آيةأوأ-أنفاتههأفقدعلى!!تابلي!ساقرآناإقيقولونمنأما

وته!جيها،،حاقة1الآيةفيالأصَات!-َاشثهاتحراءذباالأمرهياِتاثافينزلت

هي:آِنالقىآياتفأوا--الإنانخلقعاإلىاضظرا

صِتْألْإِنْسَنَخَلَقَ.خَلَقَالَذِيرَبِّكَبِاسْمِ"آقْرا

عَفَمَ.بِالْقَلَمِعَفَمَالَّذي.الْأَكْرَمُوًرتكَاَقْرا.عَلَىَ

امحلق(ا1-سو-)1."يَعْلَمْلَمْمَاالْإِنْسَنَ
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تقتصر.عللمإدافالاَيات...بالقلما13إلىالدعوةنجدالقراءةوبعد

يمًاوتكريفاتشر...اللهمنالعلمأنوقررت.الكتابةإلىدعتللالقراءة

منهيتعلمفيمابالنظرتأمرآيةوثلاثينخمسًااقرآنافيأنونجد...للعلم

الارضفياليرواصلبالنظرإلىتدعوآيةخمسينمنوأكثر!الإنسان

مثل:...للتعلم

،1(أَثْمَرَوَيَنْعِهِإِذَاثَمَرِهِإلَى"آنْظروا

(الأنعامسورة)99

بمْسُوهَاثُئمَننْشِزهَاكَيْفَالْعِظَامِإِلَى"وَاَنْظُرْ

لَحْمًا".

(البقرةسورة)925

مئل:السيرإلىالدعوةوايات

".الْخَلْقَبَدَاكَيْفَفَانْظرواالْأَرْضِفيسِيروا"تُلْ

(العنكبوتسورة02)

إلىالنظروتوجيه...للعلمصريحهدعوةلهيالاَياتهذهإن

من-وذلكالعلماءكرمكتابكالقرانوليس...العلوممختلف

فاطر:سورةمن8الاَيةتقولإذ-العلمِالىالدعوةسبل

.ا"لْعُلَمَا""عِبَادِهِمِنْاَلتهَيَخْشى"انمَا

الآيةتقول،التوحيدشهادةفيالملائكةبعدسبحانهاللهوجعلهم
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.عمرانآلسورةمن18

-ههءَاصءكاكلكلء

العِلموَاولُواهوَوَاَلْمَلَائِكَةُإِلاإِلهَلاانهالله"شهِلىَ

1(.اَلْحَكِيئمالْعَزِيزُفوَإِلَّاإِلهَلاَبِالْفِسْطِقَاثِمًا

ألفاظأنليرىآياتهفليتدبرعلمكتابالقرآنأنفييعارضومن

6236حوىوتدوأنهمرة016منأكزالقرآنفيتكررتقدالعلم

والمعاملةللتثرجآياتوالباقيوعلميةكونيةآبة075حواليمنهاآية

السابقينالأنبياءوقصصوالتأملوالتوحيدوالتكاليفوالعقائدوالعبادات

الشريفة:الآيةإنيقولومن...

خَلْقٍبَعْلىِمِنْخَلْقًاامَّهَاتِكُمْئطونِفي"يَخلقُكُمْ

".ثَلَمبظُلُمَابفِي

الزمر(سورة)6

الاَيةهذهليستأو...؟توحيدأوتاْملأوتثرحأومعاملةآية

محاطَايكوننموهبعدالجنينأنيقررالذيعلملمالاجنةأصولضمتقد

باسمتعرفالحرارةولاالضوءولاالماءمنهاينفذلاصماءأعثةبثلاثة

الغثاءهذامثليسمىلاأو...وانلوربونية،والاميونية،المنبارية

الشريفة:الاَيةإنيقولومن...؟ظلمةالعربيةاللغةفيالاْصم

.ءءهاصءصصصءَصص5سص

وَالارضالسئمَوَاتِانكفرواالذِينير"اولم

-جمَ!.فَفَتقنهُمَا"رَتْقًاكَانَتَا

الانبياء(صورة03)
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.الأخيرةالسنينفيإلاتعرفلمحقيقةقررتوتدعلميةآيةليست

اعتبروالأرضالماواتخلتيفي""لابلايهبنظريةاكتشفتوعندما

.-.النشينمنالمئاتعشيراتمنيقررهاالقرآلنأنحينفيللعلمنصرًاذلك

،الجيولوجاوالفلكْالطبيعةعلومحوت...مئاتاثملبهةوالآيات

والضحةالاجتماعيوالطبالنفسوعلموالوراثةوالزشاعةوالحيوانانجاتوا

".حصرهإلىصبيللاومايت!اوالجتافزوالجغرافيايضوالتا!

حوىقدعلميةمعجزةالقرآنأناسرفيغ!!ااطعانمأوضحناإذافه!!

يكونألا.اسلوهاصتمشحدثكلىاسإؤسبة-!الحْذيثاعلماأصول

تينمالا...القرآنممعجزةكأجالهلإقفاكاماآتإعجا!الضمنالوجههذا

معهبجادلأثمكابرأفييمتهص!اثلاالذبَاسفصلىاتحوااهواحلىاحديثأن

...فيهئكأو

ئبلنإلىالبياهو...بذا!كالعلميانا!ىاإعجا!يكه-لاأو

....؟العرباخ!سالإسا،ميةافىعوةا

إلىالقرَادْسبة-قدماالمختلفةبلغاتهالعالمعلننثرالذياليومإن

فينكودْيا!أاليوملهؤالعلوممختلففيالعلميالتقدموأثبتهبهاقولا

...العربلغبرالقرآنمعجزةواظهرناوابلغنالمج!اْلدعوسالةاأديناقد

حى.-
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العقدفيالنفاثات

حسدإذاالحاسد

الحاسدع!ميهـساشصِةإصابةهوإْمماالحدأنيعتقدالبعضمازال

المتعددةاتحص!ااتشا،و...أوواروهأومالهشخصهفي،المح!ودتصيب

اصحتفوا.موضبرعةالقصمرهذهوأعلب...الاعتقادهذالتؤكدتروى

ألاعتقادِ،قذاأصحابمنوكثير.اليجيةالصدفةقبيلمنهومنها

فهل،الفلقسورةفييمالكرالقرَانبهجاءماإلىرأيهمتاْييدفيي!تندون

الفكريالتقدمأوضحه،آخررأيًالهأنأوالرأيهذايؤيدالقرآنبهجاءما

...؟النفسعلمفي

الفلق:سورةتقول

شَروَمِنْخَلَقَشَرِّمَامِنْ.آلْفَلَقبِرَبِّاعُوذ"تُلْ

شَرَوَمِن.الْعُقَدفِيشَرالنًفثاتِوَمِنْوَقَبَإِذَاغَاسِتي

."حَسَدَاذَاحَاسِدٍ

منشأنهجلبهالاستعاذةالناسلتعليمالرسوليوجهسبحانهفالته

والنبات،والحيوانالإنسانمن،خلقشرماشر...وأيثر...كل

يصيبفيمايتمثلالثرهذاالشر...منجانبكاثنفلكل،والهواه

ضرر.أىالضرر...منالإنسان
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سوادفيجاءالشرماوأخطر،إذا!غلهوالليلةوقبإذاوالغاسق

منأكرابالليلأمرهويثتدخطرهيعظمنفسهالشرإنحتى،الليل

كانإذاخطبهويعظمأمرهيثتد...والغرقوالهدمكالحريق،النهار

غالئا،الليلفيإلاتصيبلاالثرورمنأنواعًاهناكأنكاليلا،

الثر.هذامنبالتهالاستعاذةمنبدلاكانلذلك،والسرقةكالقتل

...والحرةالسحرشرورأنهاعلىفسرت،العقدفيالنفاثاتوشر

عقدفيالفممنرذاذفيهنفخاينفخناللاتيالسحرةهنالنفاثاتوأن

العقدمنالكويمالقرَانفيماوردأنعلمناولو،ابسحر...لينعقدتعقد

رابطةبمعنىآيةمنأكثرفيوردتالنكاحفعقدة،القويةالرابطةيعني

رابطةفيالنماماتشرهوالعقدفيالنفاثاتيثريكونأفلا...الزواج

أخطروما...؟اثنينتجمععقدةكلوفيالأخوةأوالصداقةوفيالزواج

...أصاهدمتوكم...زوجاتأفسدتفكم...وشرالنماماتالنميمة

...توصداقا

شرمنلهفهل...المحسودنعمةزواليتمنىفهوالذيالحاسدأما

استعيذوافهويقول...صريحَاذلكفيجاءالقرَانإن...؟التمنيمجرد

شرهمنوليس...شرهمنبل...نفسه...الحاسدمنلا...بالته

إلاضرر...منهليسالحاسدفكاْن...حسدهإذاشرهمنبلفقط

عمقمدىيظهرولم...إيجابيَاحسدهفيوكانالشر...إلىعمدإذا

...والحساد...الحسدعنالعلمأنْكثفبعدإلاونفسياطبياالاَيةهذه

العلمفجاء...يليهالذيالشرودور...الحاسدنفسفيالحسدوتاْثر

...معهاويسنقيمليفسرالاَية
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الحسدإنشتانيكرونبيزالدكتوروالنفسيالبثرقيالعالميقول

الحقدفهماالآخرانالاثنانأماالحدأحدهارؤوسثلاثةلهابساحرةأضبه

تجدأنٍحتمابدفلااللاثةهذهمنواحدًاوجدتوأينما،والغيرة

معهفوراتتواررأنبدفلاشخصنف!صفيالحدوجدفمتى...شقبقيه

الحدأناعلمفوالغيرةالحقدإنسانفياستشعرتوأينما...والغيرةالحقد

فيه.موجود

أقطابوالحقدوالغيرةالحدإنبوشيهفيكتورالدكتورويقول

علىوتقضيبالصحةتضرسموئاتنتفلاَفاتوإنها،واحدلثيءثلاثة

...والعملىللتفكيراللازمتينوالحيويةالطاقةمنكبيرجانب

...عليهيحقدالذيصالنيلىفيإلايفكرلاوقتهطوليظلفالحاقد

يهابولايضربهوقد...يقلهلمماعنهبتقولوقد...عنهيكذبفقد

بصرهالغبرةتعميالذيوهوذلك.والنيور......يفعلماذلكسبيلفي

ب!لبهحتىيهدأوهولا...يغارمنهمنإلاأفقهلوحةفييرىلاوبصيرته

والحاقد.مركزًاأم...مالاأما...عملاأكان...بببهمنهيغارما

ماوالألمالمحنمنذلكسبيلفييعانيالحاسدالشخصوالغيوروهما

الحاصدهذافقدماوإذا...يحسدهبمنبالتنكيلالتعجيكفييفكريجعله

فيالاعتلالوهذا...تفكيرهفياعتل...وحيويتهطاتتهمنجانئا

الإنسانفيهايدريلاالتيالجنونمراحلمنمرحلةيكون...التفكير

...يفعلماذا

حاقدوعن...منهيغارمنقتلغيورعنكثيرًاسمعناولذلك

الوشايةأما...عليهيحقدممنينزعهاالحياةإلايجدفلم...الحقدأعماه
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الذيالضررترتيبأما...بالمحودللايقاع...الحاسدبهايقومالتي

الشروراليفهوأقل،المحسودضدأركانهتدعيمفيجاتهالحاسديمضي

...حسدإذا...الحاسدمنتقع

...حدإذا...الحاسدشريتمثلوهكذا

شرفلا...منهبهن!شعيذأنوتعالىسبحانهاللهطلبماوهذا

معتتساوىالتي...شرهجوانبهيوهذه...حسدإذاإلا...للحاسد

الأزواجبينوالنميمة.توغلإذاالليلبهيأقيماوشرور...الخلقشرور

علمياتفسيرًاالنفسعلومفيالعلميالتقدميضعوهكذا...والأهل

وسيظلاتجاهاتهكافةفيالعلميسبقالكريمالقرآنأنليثبتالفلقلورة

ووحيه...العالمينربمنيلتنزفهو...الساعةتقومانإلى...كذلك

يم...المرسلينسيدإلىسبحانه

فيأ!لم-جمرا!

أإأ!ي!!اانخمابىتس،

"!يِرئ
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واداسالجنةوسوسة

عنالإنسانيبتعدأنالكريمالقرَانمنالأخيرةالسورةطلبت

داخليةأوهامًانفهفيتنبعثالتيأو،فيهالناسيبثهاالتيالأوهام

الأوهاءهذهشرمنبالتهالإنسانيشعيذوأن،الخيالاتأوكالأفكار

هو:الوضةنصأنإذوالداخليةالخارجية

آلنَّاسِ.إِلَهِ.آلنَّاسِمَلِكِ.آلنَاسِبِرَدثأعوذُقُلْ"

صُدُورِفِييُوَسْوِسُالَذِي.آلْخنَاسِاَلْوَسثؤاسِشَرمِنْ

.1(وَألناسِاَلْجِنَةِمِنَالنَاسِ

الغير،عليهيلقيه.كلاالتأثرسرخالإنانأنالحياةفيواثماهد

البدنصحيحالجمسلبممنفكم،يخصهإليهيلقىماكانإذاسيمالا

أنأوعليهبادبةالضعفعلاماتبأنأوهمهمنقابله،الصحةكامل

الضعفآياتعليهتظهرأنالمعافىهذايلبثفلاتغيير...فيلونه

مرضمنغيرهشكوىإلىيسمعمنوكم...المرضثم...والث!حوب

و!...ولحفتهأتوهفيبهايح!فإنهأعراضهلهوصففإذا...معين

حخه3الماوص-...بهيصابأنإلايلبثلا...مرضبانتشارعلمإذامن

ي!ص-أندونال!ضه!ير!عاىالوباءأعراضتظهر+الأوبئةأزمنةفيأن

أصساض-اسمالحالاتهذهمثلعاىاعباويصلق+المرضأصابهمقد

وذلكالكوليرازمنفياسصياوالإسهالالقيءفهذا...للمرضعصبية

إذاأكلةمناضسمهااوأعراض...الملارياأيامفيوالقشعربرةالصداع
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وصوسةعلاماتمنذلككل...غيرهمعالطعامتناولإنسانمنهاشكا

.للناسالاسيلقيها

نجفهاختلىماإذاالإنسانيتأثركيف-شكبلالمسنا-وكلنا

...يمرضوكيف...المرضالخياليدانوكانالعنانلخيالهوأطلق

جهةفيورئالوكانحتى...أصابهمرضًاالإنسانتصورماإذاوكيف

إذاوكيف...بالمرضإحساسهعليهتملأثكبلافهييتحسها/وأخذ

يصيبه...الزمنهذابمرورواستثعر...وتوتهشبابهالإنسانتذكرما

فيالشيخوخةضعفإلىالشبابفتوةمنفينقلب...والضعفالوهن

الإنسانيحاولهامحاولاتإلىالانتحارالعلماءيرجعبل...لحظات

.والوساوسالأوهامأصوأتخللتهاخلوةفينفسهعلىت!لطتأوفاملتنفيذ

التيالخادجيةالوساوسبهذهبالغًااهتمامًاالحديثالعلماهتموقد

الوساوسلهذهلما...داخليتهمفيَالناسيخلقهاالتيوالداخليةالناسيلقيها

كتابهفيهاتستنكرأرنولدالدكتورفياقول!.والمجتمعالفردحياةفيأثرمن

أحدهمامتضادينينحافزإن!انكلداخلنبإن:"الحياةفيالرغبة)1

هذهمقالتخلصإلىيخدفعهالاَخراما،حياتهعلىللمحافظةيحفزه

الافيانتصروإذا،حياتهعلىالإنسانحافظالأولاتصرفإذا،الحياة

.الحياةمنللتخلصالمحاولةتكون

والذينالأطباءعياداتبهمتمتلىءالذينالمرضىمنكبيرأعددًاإن

وتظهرأمراضًايشكونوالذينالعلاججودةبرغمعلاجهمفيالفبيخفق

أمراضأعراضمنيكونالذينأو...أخرىأمراضأعراضعليهم

داخيةاوغيرهممنخارجيةإماوساوسضحاياهؤلاء.لهاوجودلا
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الإنسانفيتؤئرأحيائاالداخليةالوسوصةإنبل...كاذبةخيالاتنيجة

.الجنونأوإلى...الموتإلىيدفعهمنهناكبأنيحسأنإلىتدفعهناْثيرَا

يومًاتفيروهيلهوصفتقدشابةطيارةإنارنولدالدكتورفيقول

نأبهاخيلتالتيالأوهامعليهااستواتأن.ليلاالمحيطفوقبمفردها

أنهوكيف.حادثفيمصرعهملقوااسذيناينضال!إمنصديقًابجواكأها

كلوإن.وافىفأوالهموالمرضمنخالي"جميلضثائيلاعالمفيالاَن

،ا!ساوساهذهؤهـي!ةوهيوفجأة...؟معهنأفيفهل.هادىءيخهشيء

لوراعياهـة11وتاقول!الحياةفيالرغبةعليهاوتغلبتنفهاإلىانتبهت

يناغياصا03وا-ررةلأصبحت...يغاسالخيالاتهذهمنأخلص

والىس.اغياصواالقائرةيبتهثاذبَا...المحيطوصط-اطائراتفاقدا!ذبنا

تأشير03تا،وساو!!ماهاشفيلبد.أ.تاضفسافيااعالماأثبتوقد

(اتحوةاجية)سيكلوكتابهفيليقهِإذ!!أكاعضليةاالإنسانقوةعا!

ضأخ!!لاختاضتْجربة.تقريئااتحوةأمتسا:يينجال؟شا،ثةعلىأجرىإنه

يقيسجها!وهو-ديناموم!سبواسفةيئيهاوَكات+!قوافيالأؤكاض

الأولىال!حلةفئي..ساحلثلاثإلىاضجربةاقسمواكه-اخ!خمىاقوة

101سمقه.عدلفكانوعيهماكتمالفيوهماضا،ثةااجااشقوةاختهس

اضعفاغايةفيبأ:+ااجهمإوأوحىمغناطي!يًاتويمًاْنومهمثمرطا،

اعادية.احو-!مثلثمنيزسبه،أبطلا921ثمقو-معدا-فأص!اسهنوا

لمقؤهـمحدلاتفوصلتاضوةاغايةبثمأاجهمإأوحىاسالثةاالمرحلةوفي

عليهكانتماأضعافخمسةثمقؤزادتأيمنهملكلرطلا142إلى

الضعف.حالةفي
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منالإنسانلتخليصمحاولةهوإنماالمغناطي!يباتنويموالعلاج

وفي...المرضعنبعيدةسعيدةبأفكاروإبدالهاعليهالميطرةالوساوس

الوساوسالمرضسببيكون،العلاجفيهيفيدلاالذيالمرضحالاتكل

الناسعددوازدياد...المدنيةالحياةتقدمإنبل،الخارجيةأوالداخلية

أ.صبحبسببهاالتيالوساوسلرقد،العملفيالعيشطلابوتزاحم

فيدرستإنهافلاندرزالدكتورةوتقول.عليهكانماأضعافالمرضى

مختلفةأمراضايشكونمريض0015حواليبكولومبياالطيالمركز

سمعوهاوسوسةعنناتجنصفهممنأكثرمرضفيالأصلأنفوجدت

هوبكنزجونزبجامعةروبنسونالدكتورويقول.بانف!همخلقوهاأو

هزلاءمنيجدفلموالمعدةالغثيانيشكونمريضاخمسينفحصإنه

داخلفيممافأمراضهمالباتونأما،عضويةأمراضهمستةإلاالمرضى

...وساوسمننفوصهم

لَ!
:بنيويورككارنيجيديل4شرعمديرهوايآتبرصيويقول

بمتلكأيىكان،المراتعشرات،أموتأنأوشكتأو!متلقد"

منألممتوقد.والممرضينبالأطباءالاتصالدائمكنتثمومن،صيدلية

ولكزة.الأمراضأكثروأعراضبأسماءالأطباءمعأحاديثيخلال

إذافكنت،"الوسوسة11بداءأصبتالأمراضأحاديثفيخوضي

قليلبعدأشعرالأمراضأحدءأتحدثساعتينأوساعةقضيت

اجتاحأنحدثوقد.وأوجاعهبآلامهأحسأنألبثلافي،بأعراضه

ذلكفيوكنتماشاسوستشولايةفيناقصنهااباالبلدةالدفترياوباء

ثم.المرضىلاَلا!قاقبرواالأدويةبععلىالصيداجةفيأبيأعاونالوقت
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هكذاأوا!دفتريابامرضتفقد...وأتوقاهأخشاهكنتماحدث

التيالمرضأعراضمخيلتيفيأتمثلوأناالفراشإلىوذهبت...أيقنت

:قالفحصيمنانتهىافسماطالصبيباأستدعيوأرطص،أعرفها

الذيالعناءبعضهذاخففوقدة"جمابالدفترأصبتلقدبرسييانعم"

وفي.اليلةتلكفيعميقلنوماستسلمتثمومن،أستثعرهكنث

أتخيركنتلقد...والعافيةالصحةمكتملوأنااستيقظتالتالممااليوم

أتخيلأفتأولا..بهامصابأنيأدعيئمؤأمرهااخثهاالأمراضمن

نأليخطركلماأنيحدإلىالوسوسةبىبلغتلقد..بهامصابأنني

أينبغي)1:نفسياشائلكنتالربيعحلولبمناسبةجديدةبذلةأبتاع

أضحكإني."أرتديهاحتىأعيثىلنبذلةشراءفيالمالأنفقانلي

..مريراأيىحينهفيكانالآنمنهأضحكماولكن،هذاأدكروأنا

والفحكوهميةأمراضمنالقلقبنالجمعالمحالمنأنوجدتلقد

الضحكفضلتثمومننفسهالوقتفيالوهميةالأمراضهذهمن

1(...الآنحىملتزماًاياهوممازلت

..انزاعجاًبذ-الإسانتتملاثاليالوساوسأنالطبأثبتولقد

وخفقان..المعديةالقرحةوما..الاْعصابتوترعنهينتجالانزعاجهذا

توترنتاثجإلاالخطرةالأمراضمنوغرهالدموضغط...القلب

.الأعصاب

...اطبواالنفسعلومفيالتقدمأوضحه...شرالوسواسبعضهذا

كانت،ونفسيةطبيةحقائقمنالناسسورةعليهاشتملت،مامدىوأظهر

...العلميةالقرآنمعجزةليثبت...الحديثالعلمأوضحهاحىخافية
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النفسسكينة

سكينةإلىالأذهاننبهالعالمفيكتابأولهوالكريمالقرآنإن

...المؤفناسماتمنوجعلهاونتائجهاوأهمبتهااضفسا

نصها:اكعتىا3صهِضمنالرابعةفالآية

الْمُؤْمِنِينقُلوبِفِيالسثَكِينَةَأَنزلَائَذِي"هوَ

".إِيمَانِهِمْمعًإِيمَانًالِيَزْدَادُوا

والعشريئ:السادسةالاَيةفياقرآنايقولالتوبةسورةوفي

وَعَلَىرَسُولإِ،عَلَىسَكِينَتَهُاَلتهُأَنزلَ"ثُمِّ

".الْمؤْمِنِين

أنه:اللهرسولسيدناعنتقر!-بعننالأرالاَيةوفي-السورةوهذه

اللهُفانزلَمَعَنَااللهَإِنَّتَحْزَنْلَالِصَحِبِهِيَقُولُإذْ"

."محَلَيْهِسَكِينَتَهُ

بعدإنهاحتئالنفسسكينةاللهوهبهممنتبثرالتيالآياتوتتكرر

منوالعشرونالسابعةالاَيةتنصكمامرضيةراضبةربهاإلى.جعالموت

:تقولاتيالفجرسورة

رَبِّكِإِلىارجِعِي.ألْمُطمَثِنَّةُاَلنَّفْس!"يَاصًشُهَا

..ء؟ارً،+"-36
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."مَرْضِيَّةًرَاضيمَة

الياللههاتإحدىالنفسسكبنةأنتقرر،ومثلهاالآياتهذه

آمنالذيهووالممن...إيماناًيدهملتزالمؤمننهعبادمنيشاءلمنيهبها

أصابهوإن،عليهاللهوشكربهاطمأنخيرأصابهفإن.إيمانهحقبالته

ماكلأنويرى...عنهيخففأناللهودعا،منهيجزعصبرولم،الشر

هيإنماوولدهوعمرهرزتهبأنويؤمن،اللهوإلىاللهمنالوجودفي

.الفر!يهزهولاالثر،فىعجهفلا،بهالهدخلولا،اللهأموركتجها

القلق،علىعصيابذلكفأصبح،النفسسكينةاللهوهبهلْدالمؤمنهذا

.الحزنأوكزةالفرحشدةيسببهالذيالعصيالاضطرابعنبعيداَ

ذلك،الخوفمنبمنجاةبالتهالإياننفسهخالطالذيوالمؤمن

الإنسانبهيحسولا،حطمهاإلاالنفسبصيبلاالذيالمدمرالمرض

الحديثالعصرفيانتشرالذيالمرضذلك...وعقلهصحتهأفقدهإلا

،المرضومن،إلموتمنوأضكالهكالخوفاْسبابهوتعددتهائلاانثاراَ

...المجهولهذاكاناْيا...المج!هولومن،الفقرومن،الجنونومن

بعد...إليهاالنظرووجهالنفسسكينةعنالقرآنتالأنوبعد

الطبيةالأبحاثفيطويلةسنواتوبعد...السننمنالمئاتعث!رات

إلىيصل،ووتايتهالإنانعلاجفيهاجاهداًالغلميحاولواليكولوجية

...قرناعرأربعةصدالكرتمالقرآنقررهاالتيالحقيقة

الكتب،عشرات،الأخرةالسنواتفيالنفسسكينةعنلقدكتب

معنوياته،حيزفييتسثللاالإنسانعلىال!يهنةماتضفبهأنثبتمابعد

والعفلية.البدنيةوص!حته،العضويةوظاثفهتثملحى،تتجاوزذلكبل

73؟-لم؟/مرن!.،
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11ليبمان.ي)1الدكتورنشرهماالثاْنهذافيكتبماأحدثومن

التيالهبةهيالمنفص"مكينة:يقولحيث"النفس"سيهنةكتابهفي

،والشمهرةوالمال،والصحةالذكاءيئالكثيريعطيئنهإلأصفيائهاللهيدخرها

منقرن!جبعد"إنه:ويقولبقدر".يمنحهافإنهالنفسسكينةأما

،الرشيدةللحياةالمثلىالغايةهيالنفسسكينةأن)1يدصكأصبحالتجارب

طاقةوفي.الصحةمنمددبغربل،المالمَنعونبغرفىدهرواخها

011القصرسجناتحيلثافإ:إليهاالحاجةقصرأماإلىامموخاتحولأنالسكينة

الك!هانةأهل!وفليحسإنه11:الأحياءعالم11هـل!يموند"يقولو

وجداوليعدواكشوفاًأنالعمأهليستطيهواممن.اسمرااصوا!يفد!واأن

لممنأنمنافيتضحالاسمنخياكمأيامأحه!تالذكأاجالتبن

عاىمطبوعفهو.الغمأوالهمبهيتبدأو.اكضتاتو!اتعليهتل!

11.الصحةكاملءالعمرطولأسبابأهموهذا.اشنئص!س!جنة

اضامعاالقرنإذاكان)1:تقولاليتلكاسياحات!!دداليالحكم!صت

قداسثريناالقرنفإن،والتحصنناضعقيمااجبأساإليناحم!!قدعشر

نأعجبومن."وسكينتماالنفسالشفاءوأصلى...الداءبأصلجاء

إلايعرفلمالعلميتفسرهاولكنالسادسالمَرنفي-ثاجاءقداغرآنا

احشرين.ااغرنافي

سببها،عضويسببلهاليسالتيالأمراصْأنالأطباءأثبتلقد

سببهاكذلكالعضويةالأمراضمعظمأنذلكمنأخطربل.النفس

الماثةمنفيسبعناستطاعةفيإن":رجوالدكتوريقولإذ،النفس

همإذاباْنفسهمأنف!هميعالجواأن،الأطباءإلىيقصدونالذيئالمرضى
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.مناوالتي،العضويةالأمراضيسبالذيوالخوفالقلقمنتخلصوا

وبعضوالصداع،القلبواضطربات،المعدةوقرحةالهضمعسر

.1(الثللأنوإع

تعلوعيادةالتيالحكمةتلك،ذلكفيالطبقالهقولأحنولعلَ

فيالعالميةالإخصائيةجوردانسارهالدكتورةكتبتهابوسطنمدينةفي

اصمعليهايطلقونو،لتيوالإمعاءالمعدةواضطراباتأمراضعلاج

"أنهو:الحكمةهذهونص"المعدةبابتحرسالتي"القديسة

1(.البدنلصحةضروريةالنفسسكينة

جائزةعلىالحائزكاريلألكسيسالدكتورقالهالذيالقرلوذلك

.1(مبكرينيموتونالقلقيكافحونلاالذينإن":يقولإذالطبفينوبل

وشفائه،الإنسانمرضحدعندتقفوسكينتهاالنفىأمروليت

إلىترجعإنماالعمالوإصاباتالعملٍحوادثأنالاجتماععلماءيقرربل

للخطرتعرضاًوكز،عملهفيإنتاجاأقلصاحبهاواْن.الحائرةالنفس

والثركاتالمؤساتفإنولذلكهوسببهااليئالعملإعاباتجراءمن

النفسعلماءعلىوتعرضهمتعيينهمقبلوعمالهاموظفيهاممقابلة!م

وهكذا،قلقاواْقلهم،نفسهفيسكينةأكزهمبينهممنليختاروا

...العملوسائلصاحبهاأمامالنفىسكيةتفتح

بذلكففقدالنفسسكينةفقدتاجرمنآنعلمفكلناالتجارةأما

يعافيكانمنيناقشىأنيحتملمنهاكفلي!...مالهوفقدعملاءه

يربط...عملوكل...عملأيفيوكذلك...اضطراباًأوقلقاً

م!نفردأ.يعيثىأنيمكنهمنالحياةفيهناكوليس.بغرهالإنسان
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السياراتقيادةمعهدمدر"ستاكهررت11الدكتورويعتقد

تتيلبنمليوننحراليتصيبالتيالسياراتحوادثمعظمأنبأمريكا

العامفيوحدهاأمريكايسياشةمليونعلىيزيدماوتحطم،وجريح

الهم،أوكالخوف،انفعالأوالسائقنفسيساورتلقمنتنشأتالواحد

الحوادثليتفادىالساثقإليهيحتاجماوأن...الفرححتىأوالغضبأو

هارقيالدكتور)1يتمولهماصحةمبيكلنعلمفإننالذلك.النفسهوسكينة

الجوهريةالأصولعليهاتقومالتيالأركانأهمإنيقولإذ"أمرسون

المص.سكينةهووالنفسالبدنأمراضمنالخاليةالصحيةللحياة

سلسلةأنأحدثْاكتشافاتهفيالنفيالصباعلميوضحوهكذا

عضويةأمراضومن...النقرسإلىالعاديالبردمنالأمراضمنطويلة

دشكلهاالإنتاجفيوقلة..العملفيإخفاقومن...نفسيةأخرىإلى

،و...النف!صسكيةهوعلاجهاوأن...البدنيةلاالعقليةالمتاعبإلى

غرها.شئ

وصا!ماعلىزادبك...العلمهذاسبققدالكريمالقرآنيكونألا

عندماوأنه.عبادهمنللأخيارالسكينةيهباللهأنقرربأنالعلمإليه

فيشركلمنتنجيهمالتيالنغس!!نةيهبهمفإنه،عبادهعليرضى

للمزي!توههافإنهلذلك.والصحةالعادةسبللهموتهيئ،الحياة

الأيةتقؤلإذ-وهواماويالخ!!-لهبيعتهمفيللرسولأخلصواعندما

الفأت:سورةمنعشرةالثامنة

http://www.al-maktabeh.comتَحْتَيُبَايِعُونَكَإِذْالْمؤْمِنِينَعَنِاللهرَضِيَ"لَقَدْ



ف!مَافَعَلِمَالشئَجَرَةِ

.قَرِيبًا"فَتْحًاوَأَثَبَهُمْ

عَلَيْهِمْالسّكِينَةَفاَنزلَقُلُوبِهِمْ

ي!!!مطمصجمم

ير!كا!طي

ألىة!،أ!

اين
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1(لَكُمْوَهُوَخَيْرٌشَيْثًايمْرَهُواان"وَعَسَى

كريمقرَان"

التقدمحققهاعلميةمعجزاتمنتمالكرالقرَانفيجاءمماإن

:تقولإذالبقرةسورةمن216بالاَبةجاءما،النفسعلومفيالعلمي

".لكُمْوَهوَخَيْرٌشَيْئًاتَكْرَهُواأَنْ"وَعَسَى

هوالآيةهذهفيالمكروهبالثبئالمقصودأنالمفسروناعتروقد

:تبدأفهيالاَيةسياقمعذلكيتمثىإذالحرب

".لَكمْوَهُوَكُرْهٌالْقِمًالُعَلَيْكم"كُتِبَ

النساء:سورةمن91بالاَيةوجاء

خَيْرًافِيهِاللهُوَيَجْعَلَشَيْثًاتَكْرَفواأَنْ"فَعَسَى

كَثِيرًا".

بها:إذالزوا!فيجاءتالآيةإنالمفسرونوتال

فَعَسَىكَرِهْتُفوهُنَّنْفَا9بِالْمَعروفِ"وَعَاشِروهنَّ
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."خَيراكَئِيرًافِيهِاللةوَيَجْعَلَشَيْئًاكرَهُواأنْ

المكروهالثئأذمعناهمافيتقصدانلاالآيتننهاتنأنوالملاحظ

غرهني!-كافيهيكونقدالقتالأنتقررإنمافقطالنساءأوهوالقتال

خ!راًمنهننكرهفيمايكنقدالنساءفيوكذلك،الخير-تكرهونمما

أوكرهالقتالفيالكرهأنوالمحروف...النساءغيرمننكرهفيماكا

وأفتوحاتأوخركغانممنالقتالهذاينتجهلمامطلوبغرالحرب

...الأمةحياضعنالذودأوالوطنكرامةحفظأوالاعتداءرد

مالانعدامأووجههاملاحةلعدممكروهةتكونقدوالزوجة

لاْولادأماتكونبأنخراًفيهااللهبحعلولكن،الرجلمسشهىيجعلغا

بالرأيتعينهأو،زوج!هايصيبقدماعلىصابرةتكوناْو،صالحن

محبوبةزوجةعليهتكونمابعكس،احتاجماإذالعملأوالماذأو

لنسبها.أولجمالها

الخر.فيهيكونقدالمكروهأنقررقدالاَيتينبهانينالكريموالقرآن

العلماءيقرشفيهاالتيالنفسيةالأبحاثتتوالىالسنينمنالمئاتعشراتبعدو

المؤلفاتوتتتابم،الخيرفيالسببيكونقدشراالإنسانيعتقدهماكلأن

مثل:وذلكالقرَانبهقالماتحققوالتي،كبرةعناويئتحملالتي

الألم"،"الرجالتخلقالشدائد"و،"النجاحأساسالإخفاق"

.11الإنسانيصوغ

فاذاوالفقر"المرض"حيانهفيالإنسانيكرههماأشدولعل

...عنهاالنفسيالبحثيقول

الدنيا،نيأندرمالنايتيحالمرضإن:ييتشيلويسالدكتوريقول
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نفها.بالحياةبل،وحدهابالصحةللانتفاعلا"ثانيةفرصةايمنخاإنه

والنطابن،التواضعإلىيردناو،كثيرةسخافاترؤوسنامنيطردالمرضإن

يكونماوأبرفي.الصحيحةوباْتدارها،حقيقتهاعلىأنفسناويرينا

التيفودأصلحماوكثيراً؟جزعمنهيعزيناحنللمرض2الناالأثر

...والقتلةواللصوصينال!كيرحاذالرئويالالتهابأو

إلىيفطنولاربهيعرفولانفهإلىيهتديلاالناسبعضإن

وقد.بالمرضالابعليهيضيقحننإلاالدنيافيعملمنلهخلقما

؟بالمرضإلايعرفونهايكونوالمالحياةفي،طيبةجوانبإلىكثيراهتدى

الزمنيصبحالفراشفيتقضىقليلةأيامبعدْ)1:يقولأحدهمفكتب

ووقتللاستمتاعووقتللتفكير،وقتفهناك؟نتصورهنكنلمترفًا

الإنسانيةالطبيعةفيماخ!!للتفك!هـفيوقتوأت!راً،والابتكاشللابداع

بأنالأذنفي!ثمسف!ثو،الحياةمزاياأعظبمالمرضَمن،وأعمقه

دا.القوىبأسمىمرتبطالإنسانمصير

إلىالمؤمنين!كبعنالمتخلفينكث!هـمنرجوعيسببالمرضإنبل

...الديننعيم

بأنه:ينعتههوكاناد*اعاىاثاقكانستيفنسونلويسروبرتإن

بوجرديةِصلا11شاببأنهننسهونعت.ااالإن!انلقوىتخديرأخطر"

الأولىكائحَهِاخا.شد11:قوا،حدعاىفبدأ.مرضأنوتصادفة11الذ

عجيباعالىاحذاإن11:ياقوأ-!ضبذا!كثمٍبعداااللهفيالثكصحةفي

ذاكبعدوس!ض.أاعنهيبحثأنيدبىلظاهراإ!اهناكوإن،حقًا

.يقوا-كتبحتىالسضهذامنينتعضبدأإنوما،الوبيلاللبمرض
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تولىوتدقيادتهاالربانأحسنالتيكالسفينةالطريقعلىاستقمتلقد9

.-"اللَههوالأبصار-ندركهلأالذيالمرشدذلككلهالاْمر

والدعاءالصلاة"إن:كاريلألكسيسالدكتورذلكفيويقول

!...الشدةفيإليهانلجأالمواردوهاتهcو!الناقوتنامواردأعمقهما

الساجالقرنفيكتبإذذلكإلىتوصلمنأولفليفلجونكانولقد

مماالقرآنبعدوذلك،"اللهلرحمةطريقوالكرب"الشدائدعشر:

عملاالاس"خير:ملتونالثماعرويقول...سنةالألفعلىيزيد

نظمهاالمافقود""الفردوسقصيدتهذلكفيودليله،"عذابًاأكزهم

إلاوهومكركأهالألمالعبادعلىاللهنعممنوكذلك...بصرهذهاببعد

...الشفاءلطلبودعوة،مرضعلىتنبيهأنه

فيالسببمرضهكانمنوالعلماءوالعظماءالقادةحياةفيوكم

الاْطفالبشللأصيبالذيالابفهذاالنظبر،المنقطعالنجاحنجاحه

وصار،أعوانهأحديدفعهاعربةعلىيتنقلكان،الحركةعنفعجز

مرضه-منبالرغم-يومفيأصبحلفد...الجماهيرويفابل...يخطب

بالصممأصيبالذيالابوذلك...يكيةالأمرالمتحدةللولاياترثيسَا

...كثيروأضرابهما...العالميةالموسيقىرواخفأخرج

معاهدفيالنجاحفينسبةأكبرأنعلىتدلالإحصاءاتفإنالفقرأما

أما.نجاحهمفيالكبيربالتفوقيمتازونوأنهم،الفقراءبينهيالتعليم

عنها.ينوهأوتحصىأنمرأكزذلكفيفالقصصالعامةالحياةفي

الفلكيةللعلومقدمالذي،والاختراعالعلمأئمةأكبرغاليليوفهذا

الأصوافتجارةفييتغلأبوهكان:أصهاأهمواليهميائيةوالطبيعية
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فلماأباهيعاونغاليليووكان.كبيرةوأصةعيالهومِو!قوتهاجكسب

وشعر.التعليم.ممعاهدئألحقه؟؟يقبرهأنأبيهعلىعزنادراذكاءأظهر

سجلفيفأصبح،تعليمهسبيلفيوأستهأبيهتضحيةبمقدارغاليليو

ا!لالدينالعلماء

ركلهبأن،الدراسةفيزملائهأحدالطريقفيعليهاعتدى.ونيوتن

علىوعول،لنفسهيثأرأنوأراد،مملاب!هلازدرائهشديدةركلةبطنهفي

حتىوالمثابرةالجهادعلىوسار،المدرصةأولفأصبح،خصمهيبزأن

نحر.
.صا

بمرارةأحسعندماوالقصةبالأدباشتغلنييلأوأوجينوالكاتت

بوليتزجائزةعلىحصولهعليهيدلنجاخاالتأليففيونج!خاcالجوع

عامالأدبفينوبلجائزةثم،مراتثلاثللأدب

المسح"اأالموسيقيةقطعتهألف.هاندلالصيتارزاخاوالموسيقي

السجن،تدخلهأوبحياتهتعصفأنكادتماليةمحنةأعنفيعافيوهو

...الخالدةالقطعةهذهفأخرج،بسرعةوبعملةيعملىأنفاضص!إ

بها،سمعأوشاهدهاالتيالقصصمنالكئيرمنافردكلولدى

علمأكابرأحدكانوإذا.صاحبهانجاحفيسببًاالشدائدكانتوالتي

نعمالغالبفيهيبناتحيققدالتيالمصائبإن)1:يقولالنفص

أحنوتظهرنشاطناتثيرالتيالعواملوأقوىلنفوسناحافزخيرلأنها،مشزة

وغيره."النجاحسببيكونقدالإخفاق11:غيرهويقول،11فيناما
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أربعةمنذالقرَانقولفتأمل..."نكرهفيماالخيريكونقد)1:تجول

:وصد!.حقًاقرناعشر

لَكمْ"وَهوَخَيْرٌشَيْئًاتَكْرَهُواأَنْوَعَسَى"

يلاء!يلالم!ي!7

فيا!لمحص2!راُ!ت!ئ

أإأ!لا!ااقما!
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"وَأَئَا
فَحَذَثْ"رَبِّكَبِنِعْمَةِ

11كريمقرآن11

بنه!تأوصىتديدتباسترساييلاعالماإن)1:كارنيجيدي!!يقول

.الا-عاىووزعهطبعهإنهح!فتمامًااضه!اهذامخ!وقد.العادةبحقق

النفسجلصأنهإذ-اصعيداالإنشائياضافك!ىاعنيزيدلاالنه!هذا

العلماءوجمحهت*بالحياةالاستشاعمنالإنانحضاويزيدالقلقمن

فيالتفكيرأنتر!واقدالإنانفيخلقهاووسائلاسعادةادشسواا!ذينا

.11السعادةلجلبالأولىاتحاعدةاهيبهاوالتحدثعهاواصصاإا!سعادةا

وأقدوةوأ!بعيناثنتينللان!انأنالحديثا(ضافسعلىأثبتاتحد

الحياةاضصاكلماءوق!مومواخسعها.مراكزهاحددوا.استعدادًا

واللاشعوراضافك!!،واالإكأادةتحتهيوينص!إالثعو!:صباقتينإفاضفسيةا

عندماإليهنتوجهأنينبغيالذيَالمجالهوا،،شعو!وا.بالإحساس-ويختصر

والعادات.وعاداتهطاعهفيجديدًااتجاهًاالإنسانفيخلقأننريد

يلجأماأهممنالإيحاءفإنواتاسك*وتكرستتواترتأفعالنتيجة

التياللاشعورحياةإلى.السيلإنه.الإنسانمعالجةفيالنفيالعالمإليه

يصيبمابهلفيالأصلاعتبارهيمكنفالإيحاء.مص!هـالإنسانفيتتحعَم

ج!لا

!د\/ن!

ثا
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لتبدوإنكلهوقلتشخصًااستقبلتإذافإنك.عضويًابلنفشًالإنساذ

الارتياحمنبنوعيحىشعورهلايجعلالإيحاءهذافإن،رائعةصحةفي

العضوية.وظائفهبهتتحسن

خيرعلبوظائافهاتاقواأعضاءناأندائمًاأنغسناإلىأوحيناأننافلو

،الكمالمنالأعضاءهذهيقربتحقيقًاظنناالاعتقادهذالحقة!وجه

لهايكونبل.النفسيةالأمراضعا،خفيالنف!يا!بيب11إليهيلجأوهذا

قدالسعادةسبيايكونقد!اوالإيحاء.العضويةالأمراضفيفعالتأثير

النفسعلماءإنبل!الألمنحوالإيحاءكانإذاالثقاءطرستيكون

نافذأعدلم:الإنانيقولفا،.اسلياالإيحاءمنالناسيحذشون

مريضًا.أعد!يقولولا،صابرإنني:يقولأنعليهبلاصبر.ا

يضا.صصلستيقولبل

بةيوحىفيماالإنسانيفكركأن،داخليًايكونقدالذافيوالإيحاء

نفسه،إلىبهحييجعلهماللناسياقولكأنمسموعًايكونوقد.إليه

"وأصرعأفضلاضحدثااصريقعنالإيحاءأنبالمشاهداتعرفوقد

عماالإن!انيتحدتَأن:هوالإيجافياتافياالإيحاءأناضافحساعلىفقرر

الاقرآنبهياديماوهو.السعادذإفالمرءسبيلأْثاعاى.نعممنفيه

اء!بيةاأساليببهجاءتماخ!!جمعتصغهيرةيانةضىِآيةفيالكريم

:تقوا!آاالضحىسو!ةمن11الآيةوهيثالنفسية

."فَحَذَثْرَبِّكَبِنِعْمَةِ"وَأَمَّا

منالإنانفيمابذكرللنفسذاتيإيحاءهواللهبنعمةوالتحدث
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فهو،مرضئايشكولااللهبنعمةفالمتحدث.حالخيرمنعليهوممانعم

لمالتيجمهأعضاءباقيفيصحةمنعليهاللهأفاءبماتحدثمرضإن

منلهبقيبماعليهاللهبففبلتحدثمالهفيبنقمم،أصيبوإن،تمرض

فهومتفائل،.هوفيهاأخرىنعمعلىاللهحمدنازلةبهنزلتوإن،مال

يقولولاقدحنصفاللهأعطانيقالممتلئًاقدحهمنالنصفرأىإذا

.قدحنصففقدت:كالمتشائم

وأمراضها،النفسهزاتعنبعيدالقلقعلىعصيالمتفائلوهذا

متفاثلين،يكونوابأنالنايعيونصحوا،كثيرًاوالأطباءالعلماءكتبوقد

النفانيللدكتورالعالم"قفائلا"كنذلكعنكتبماأحدثمنولعل

بلذةوالإح!اسالحنوالمزاجالتفاؤلإن:يقولفهو،بوشيهفيكتور

كيفالمرءْيتاءلوقد،للانسانالدائمالرائدتكونأنيجبالحياة

نأفيجب،يرامماغيرعلىيكونقدحولهومماتفائلاالإنسانيكون

عليهتنطِ!الذكطاعز!لخيرليه!ثفلأناتعدادعلىالإنانيكون

.أصوأ-اللالات

السروريملكفهو،والسعادةالنورمعهيحملكأنهيبدوالمنفائلإن

ركابفيرالاْملالعادةوإن،الدائمالعملنيوالرغبةوالحماصة

والصحة.التفاؤلبينالعلاقةفياكتثفماأحدثومنهذا.دائماالمتفاثل

فيتتكونصامةمادةوهيالكوليستيرولمادةأنمنالطبقررهما

الشراييناندادأمراضكلعنهاوبنتجالشرايننفيفتترصب،الجم

والنفكيرالعقليالإجهاديساعد،القلبيةوالسكتةالصدريةوالذبحةوالضغط

المادةبهذهالمصابينالمرضىالاْطباءوينصحالجسمفيتكوينهاعلىالمعتل
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التفاؤلأنيقررونبل؟أنفسهمعنالترفيهطاقتهمجهدلحاولواأن

الإصابةمنللانسانخيروقايةهمابلفقطالمرضىهؤلاءتفيدلاوالبثاشة

.لكوليستيرولبا

يضشابًاأن:تفيدأسبانيةأسطورةبوشيهفيكتورالدكتورويذكر

يقعلافبصرهحزينًاكميبًاوعاشمنعزلديرفيفاعتكفالحياةمن

ليلةذاتوفي.ذابلةونظرات،ضامرةوأجسام،صارمةوجوهعلىإلَا

:ويقوليخاطبههاتفًاكأنرأىحتىنامإنوما،والسأماليأسبهاشد

.الماءفيوالعيمتالأرضفيال!عادةتجدأناستطاعتكففيتيأسلا"

ذأتعدنيأنيجبولكناسعادةالكيكفلالذيالطلسمسأعطبك

"هذه:ا!وقامرَاةالملاكلهوقدم.أشهر"صتةمدةبأمانةإرضادافيتنج

منا.تلقتهاالتيتلكسوىصورةلناتقدملافالدنيا.ا!دنيااتشبهآةال

لهاأبديتأنتفهل.كثيبًاوجفالكتبديالدنياأنمنتشكوإنك

بتلكتحتافظأنويجب!الدنيالكتبتسمابتمبهيا.مثرفًاوجهًا

صهـمتكفيماتفكرلا...حولكفيماتشيعهاكيالنهارطوالالابتسامة

الناسوطالعالراهبوجهوأتنرق."لكوهبتهفيماف!!بلمنهالدبا

.والسعادةالنعيمإلىحولهمنوحياةحياتهفتغ!!تمشرقبوجهدائمًا

الشريفة:الآيةمنهذافأين

".فَحَدِّثْرَبِّكَبِنِعْمَةِ"وَأَئَا

مناللهرشقهماالإنسانيعددأناللهبنعمةالخدثمنالم!ىو!

؟غذاءمنتناولهماأوثيابصتاشتراهماأووةال!!فيبادةصأومال

اللهبنعمةالتحدثأما.فخروتيههوإْممااللهبنعمةحديثًا!هذافإن
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ينقصه.مايشكوللناسولا.فيهماعلىسبحانهاللهالإنانيشكرفهوأن

اللهبنعمةالتحدثومن.اللهلفضلالثاكرالحامدالدوامعلىهو

رعايةمنإليهويحتاجونيعولهمومنصاحبهاعلىالنعمهذهأثرظهور

النعماستخداموكذلك،عليهمالإنفاقفيالإمساكوعدم،أوعلميةطبية

كاالصحيحةالمقاييسفإن؟المالهيالنعموليست...لهشرعتفيما

للناسحيث:الأطباءعياداتفيتوضحإنما:الأطباءكبارأحديقول

لرسولهيقولاللهفإن؟وكزتهبالمالالغنيوليس.المالغيرآخرهدف

الرسولأنتواتروقد.(فأنجنىىا!لا)ووجدك:الضحىسورةقييمالكر

...طاهراكانتلبهلاْنغن!اكانولكنه...يومامالهفيغنيًايكنلم

...صحيحًاوجسده...مرتاحًاوضميره...آمناوصدرهفصيحاولسانه

...مالهقلةمنبالرغموكان...عنه!اضيًاوربه...راجحًاوعقله

لأمرتنفيذًا...اللهبنعمةيتحدث...لهالكفاروإيذاءةجهادهومن

فيالعلميشقالذي...القرآنبهجاءبمااسملبا...أجدرنافما...الله

الين.؟صاتمياديئ

عنبتحدثهالإنسانجوانبفياسسعادةانشرإلىهدفالذيوالقرآن

الإنساندعوةعلىحرصكتابأولكذلكيعتبرلهوهبهاالتياللهنعم

المصلحينلكلالموحدالداءأصبحتالتيالدعوةتلك...السعادةإلى

.والأطباءوالعلماءوالاحثين

بأنحديثهاستهلالمحاضرينأحدإن11:موروولزالدكتورويقول

وسطهافيرسمثمالأبيضالورقمنالشكلبعةمرقطعةالسئورةعلىثبت

،السبورةعلىيرونماذاالحاضرينساْلفلما،صغيرةصوداءنقطة
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فيكمأليس...المحاضرقالوهناصوداءنقطةنرىإننا:اأكبرهمأجاب

...السعادةإلىالدعوةهيهذه."!؟الأبيضالكبيرالمربمهذايرىمن

وأعمق!السوداء؟الصغيرةالنقصةوإغفال...الاْبيضالجانبرؤبة

(.فحدثربكبنعمة)وأما:القرآندعوةمنها

تفيضالسعادةأنالعلمِأثبتفقدالناسإسعادمنالقرآنهدفأما

تشفيالسعادةأنأخيراالطبقرربل،والمالوالخيرالصحةالناسعلى

أخيرًايطافيالبرالعالميالجراحجبلفيأوهينيخالسيرأعلنفقدالأمراض

الصافيالمرتاحفالعقل.علاجدونالاْمراضتشفيأنيمكنالسعادةأن

الطبيبهذاأمضىلقد.والتدرنالمرضمسبباتعلىالقضاءيستطيع

الخالدةجملتهإلىاهتدىثمالسرطانويعالجيبحثعملهفيعاما44

معينًامركزًاهاكإن":يقولإنه."أبداالسرطانيصيبهلاال!عيد9

نوعبإفرازدقيقإشرافت!حعطا!مم!*خلاياجميعنمويحفظالمخفي

إلىالتعليماتيرصلالمركرهوالذيهذارإن،الدمفيالهرموناتمنمعين

المركزيرسلهاالتعليماتهذهأنثبتوقد،الجسمأنحاءجمغفيالخلايا

كانإذاأمامرتاحًاصافيًاالذهنكانإذاوحكمةعيبوٍالجسمإلى

..بةمضطرتكونالجسمخلاياإلىتعليماتهفإنأوغيرسعيدمكدوداالذهن

وغرالطبييغيروالتكاثرالانقسامفيحدث...حكيمةغير...متسرعة

...السرطانمكوناالمنظم

بمحافظةالعقليةالصحةإدارةمديرجونيهيلمرريسالدكتورويقول

...!منهاحصانةوفيالعقليةالاْمراضعلىعمىالسيدإن9:يويورك

والفدرةوالمسالجسمفيتسببهوما،السعادةعنكنبماولعل
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بعفوذلث.الإيضاحفيزيادةإلىيحناجلاالإنتاجفيوالدقةالعملعا!

الجليلة.معانيهافيالشريفةالاَيةبينتهمما
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(1خَيراكَتِيرًااوقيَفَقَدْاَلْحكْقةَلوتَومن" !بمَىْ

1(كريم"قرآن

وتد...النعممختلفويهبهم...والأولادالماللعبادهاللهيى

أكرمنيكونونلاقدالأولادوأن،صاحبهيفيدلاقدالمالأنعرف

إلىالإنسانحياةتحيلنقمةإفوالأولادالمالينقلبقدبل،وتتيةزينة

الكهف:صورةمن46الاَيةقررفيعندمايمِالكرالقرآنفإنولذلكجحيم

."الدّنْيَاالحَيَوةِزِينةوَالْبَنونَالْمَالُ"

بنصوذلكفلنحذرهمعدواالاْولادمنأنأخرىآيةفيتررفقد

التغابن:سورةمن41الاَية

وَأَوْلَلىِكُمْأَزْوَاجِكُمْمِنْإنءَامَنواائَذِينَيَأَيُّهَا"

."فاَحْذروهُمْكُمْعَلىوًا

نأشاْنهويقر!جلياءلمنوتعاكسبحانهاللهيهبهاهبةهاكولكِن

:البقرةسونمن926الاَيةبنصوذلككثيرَاخيرافيها

فَقَدْالْحِكْمَةَئؤتَوَمَنيَشَاومَنالْحِكْمَةَئؤْيي"
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."خَيْرَاكَئِيرَاألىفىَ

نإوقيل...الحسنوالخلقالحصيفالعقلهيالحكمةأنوعرف

...الممتازوالمركزالمرموقةالمكانةالدنيافيينالبشبهافإنهالحكمةأوتيمن

مراكقفيالحكمةاللهوهبهممنكلليسأنهيثبتانجحثولكن

عنبمعزلعاسْواولكنهمالحكمةأوتوامنفهناك...والجاهالسلطان

...معهمالعيث!عليهماللهأوجبمنمعبحياتهمفقنعوا...العامةالحياة

لقد...كلاخيرًا...يؤتوا-لمالمجتمعاعتزلواهؤلاء-وتدفهل

كاذوأيا...عملهكانمهما-الحكمةأوتيمنفإن...كثيرأخيرًاأوتوا

...كثيرَاخيراأوتي-تدشأنهالمجتمعفيوضعأيوعلى...مقامه

العظيم.اللهوصدق...انعمتقدمالاكأعدمانكىلم

ليس:المعروفالعالميالطبيبكاريلألكسيسالدكتورويقول

ا!حةاإن...بملحياةليستمتع...الدنصحيحيحياأنالمرءيكفى

فيولا،الجسماحتمالتوةفيولاةللأمراضالبدنمقاومةتنحصرفيلا

توة:ذلكمنأهمهوماتشملبل...فحسباطملاعلىالقدرة

...الحكمةأي...العقلوحصافة،الاْخلاق

كانممناضامةااصحةاإفيكونماأحوخالعصرهذافيجلىالرإن

والجلبة،.النفسئوراتمنةمثيللهيبقلممايحتملأنفعل!.قبله

بيثتنا،منهاتخلولى*التيالخطه!ةالاجتماعيةوالمثكلاتتوالضوضاء

زملاءبين...ابيتواالعملفيالأعصابوإجهاد.الهمومواحتمال

يمكنلالذ(ك.معنايعيضونمنيعبل...السكنوجيران...أعملا

قلالصلامةآنإذفقطالفسيواسجيةنواحيهاكلالصحةإلىننظرأن
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الإنايةللخصيةعنهاىفلاانتيالواحيمنهماالاخلاقوقوة

الصج.التامة

قمين،إلىتنقمواحدةخليةمنأصلاينشأالإنافيالج!مإن

ومهما...الجسمممولتمْحتىالخليةتتكاثروهكذا،اثنينإلىقموهل

وإحساساتهالجسمأعضاءكافةوإن...باقيةالأولىوحدتهفإنالجمبلغ

،الأعصابمنهائلةشبكةببعضبعضهايربطمنسجمةوحدةتكون

والصحة...الهرموناتباسموتعرفالغددتفرزهاالتيوالناصرالكيمائية

.العلاقاتفياتساقمنالاْعضاءبينو.مما،الوحدةبهذهالاحتفا!هي

الدموية،ا!دورةافيضعفَاالشرايينتصلبسببإذاالصحةتضاروكا

أعصابفياضطرابًاالهمأوالخوفأوالفضبأثارإذاتضاربهذلك

واحدوقتفيوعقليعضريالإنانبالنشاطأنثبتوتد.الإنان

...تتجزألاوحدةوالنفسالجموأن

والخلق،العقلفيانحرافًاتسببالدرقيةالغدةأوالمخورمأنوكا

وأالمعدةترحةإلىيؤديالخلقانحرافأوالعقلاضطرابفكذلك

.اواالقلبوأمراضالسرايينتصلب

الجسمفيالعملأساليبيستوعبأنالإنسانعلىالمتحيلمنإنه

معهايمكنأساصيةقواعدهناكأنإلا،محيرشيءفهذا،الإندافي

،المرضباتقاءالخاصةاغواعداهذهنعرفوكلنا،الصحةعلىالمحافظة

يقولإذكثيرجديدهاكلحَن،والحديثالقديمالطببهأوعىالذى

تأقياالي...جمبعهاالحوم...السموماتقاءيجب:حاليَاالطب

...الداخلمنتأقيالتينهاوالاْهم...اظارجمن
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الواضحةوالظواهر؟الفسيولوجيةبالتجاربيقتنعمثلاالإنسانإن

ولكن.ذلكعلىالاَراءأجمعتوقدبالصحةمضرانوالخمرالتدخينأن

وهبهقدالذ!طنإذاإلا،منهاأويقلل،عنهابقلعأنيستطيعلاالمرءصبهد

والشجاعة.العقل:الحكمة

والمطرالريحتسوةمنتلقاهماإلىحاجةفيالخارجيةوبثرتنا

المرءتبكيرمجردوإن،ذلكلتواجهصممتفقدةوالندىوالئس!

بثرتهيجعلبأنلخليق،نثيطاسيرًاالخلاءفيللسيرالصباحفيساعة

إلىالاْمريحئاجهذاولكن...الصحةغايةفيودمهأعضاءهبلومظهره

...وائميئةالعقلالى:الحكمة

علىوالمحافظةالأنسجةلبناءاللازمةالكيماثيةالعناصرأنلعلموإت!

والحبوبوالفاكهةالطازجةكاظضرالطبيعيةالأغذيةفيمتوافرةالجسم

طبخفيوالتفنوالحلوىالفطالرإلىالناسانصرافواممن.والألبان

تحويالئيالطبيةبالمستحضراتيعالجهضعفًااسلانسانشبقدالخضر

وإن...طبيعيةولي!تكيمبائيةبطريقةولكن؟والفاكهةالخضرمواد

فيوالطبخإلدسمعنوإتلاعهالطازجةالخضروالفاكهةإلىالإنانعودة

...والعزيمة...العقل:الحكمةإلىحاجة

علىذلكثيروت،الهضميالجهازأمراضمتالإنسانثكوىوإن

فنحن،الأكلفيالإفراطإلىيرجع،والكبدوالكلىوالرئتينالقلب

ضررونعلمبالامنلاء...نصابحتىونأكل...نجوعأنتجلنأكل

فحبناأكلناوإذا...نجوعحتىنأكلألاوالواجب...يقبناذلك

إذاإلالذلكنسنجيبأنيمكنفهل...الأودتقيملقيماتبعض

58

http://www.al-maktabeh.com



...والإرادة...العقلوهي:الحكمةاوتينا

العيثىسبيلفيصراعمنعليههيوما،الاجتماعيةبيئتناإنبل

لأتلليثورالمرءوإن،واثماحناتالخلافاتتسببالرزقفيوالتنافس

كانتمهماالكارثةوتذهله...صدمةأولمنالهمويحمل...سبب

...خطيرةوأمراض...أمراضمنذللثإلبهيؤديماونعلم...نافهة

اللسانوحفظ...الغضبعنالنفسضبطإلىذلكفيالأمرويحتاج

ذلكيفعلأنللمرءيمكنهلولكن...والمثاحنةالسبمجاراةعن

...الخلقوحن...العقلأي:الحكمةأوقيإذاإلا

ليرىيكنلمإذاأنهعلىدياهفيالإنانيتصرفأنالحكمةمنإن

وإذا...الكونلوحةفيمطروالفعلالقولوأن...يراهاللهفإنالله

قدالعلمفإنهذاقررتالسماويةوالكتب،ذلكتالتالاْديانكانت

الإنانيتكلمألاإذَافوجب...زيادةإلىحاجةفيليسإثباتَاأثبنه

...الذعقابعنيبعدهماإلايفعلوألا...يضرهلاماإلا

صاحبفلوغاب...حقهأكرمنالإئسانيأخذألاالحكمةمنإن

تلزمالموضوعةوالقوانينالاْرضيالعدلكانوإذا...رفيبفالتهالحق

بالعدلبالنافما...عملهجزاءينالثمصاحبهإلىالثىءيردأنألمذنب

...الإكل

الدنيافيخيرمنالحكمةأوتيلمنأعدماتحتبنطويوهكذا

اللهوهبهلمنفطوبىثوابوكلها...خيركله!كثيرةأنواع...والاَخرة

...الاَخرةوفيالدبافيكئبرَاخيرَاوهبهفقد...الحكمة
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الحادةالزاوبةتجنب

متحابمجتمعخلقسبيلفيبهالاجتماععلماءيوصيماأهممنإن

...الحادةالزاويةعنداثماالإنسانيبتعدأن،مجتمعفيمتعاونالاْفراد

...النفسيئبرماوكل...والغضب...الجدالإلاالحادةالزاويةقذهوما

.الناسغضبويسبب

بمدبنةالإنسانيةالعلاقاتمعهدرئشكارنيجيديليقول

والتي،والاجتماعالنفسعلومفيالناجحةالمؤلفاتوصاحب،نبوبورك

دراصافيمنإليهاانتهيتالىالنتيجةإن9؟العالملغاتمعظمإلىجمنهِ

نتجنبأنوهيوإخهاضهاالحجةإقامةمعهابمكنواحدةوسيلةثمةأن

يكونباْنالجدلينتهيعشرمنمراتتعكلففبم.بالجدلإقاهتها

علىاننصرتإذاإنك.حقهوعلىباْنهاقتناعااشدالمتجادلينمنكل

.!طويتهوطيبرضاهتكسبلنتخسرلأنكفإنك-فرضا-خضمك

المستحبلمنإن":ذلكفيفيفولالإمريكيالخزانةوزيروليمأما

المنحيلمنيبهونيكادأنهئنبئنيتجربتيفإن.بالحجةجاهلانفهرأن

.8بالجدلرأيهتييرعلىاوجهلهعلمهعنالنظربغضرجلأينحملأت
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كانشائا-كان-ح!تإنه:يقولبقلمهفرانكلينحياةترجمةوفي

بهاننحىحتى.يحبونهممنأك!ىيكرهونهالذينوكان.العراتكثير

يخالفكمنكلبهاتجلدسياط!طنهاآ!اءكإن11:لهوقالصدبق

عنهم.بعيداتكوذحيناتتالهمااجطيبإخوانكفإنولذلك،الرأفي

فاعدةيااخذباغد:فرانكلينويقول."جدا!عنبعيدينليكونوا

وحرمت.بالح!نىإلا...غيريلآراءمعارضةكلأجتنبأنحبافيفي

قطعا.:مثلىقاطهأومقركأرأىعلىيدا!لفظًاأستعملأننفيعلى

ذلك:صتبدلاأسنعملتوصص.التحقيقوجهعلىأوشكبلاأو

الأمراسلأو...الحاضراوقتافيأشىهكداأو...لييبدوأوأحب

قالوإذا...هذاقلتإذامخطئاأكونقدأو...أرىماكيريكون

الاعراض!مننفحيأمبئفإفيخطاْأنهواعتقدتأ!اهمماغيرتولاغ!!ي

كلأنأوضحبل.خطامنعليهبنصاإيماإظهاصأو.فجأةعل!

أما...الراهنةالحالةفيتختلفواممنهاصحيحةداثئايقولهاالتيالاَ!اء

...هـجعةغيرإلىالجدلتركتفقدأجادا،أ-

أحدقصحبنكبيرةمأدبةفيكأنأنه:كاريجييرويهو!

المقدسالكتابآياتمنأنهاعا!حكمةيخهاذكرتصةالحاضرين

الكتابمنوليستلشكببرالحكمةأنليؤكدكا!نيجيا،فانبر!

علىالأخه!وأصر+المقدسالكتابمنأنهاعلالأولوأصر.المقدس

وافية،دراسةشكسبيردرسقدأنهعرفآخرإلىفاحتكموا.ىأبه

أشدفماكارنيجيبجواريجلسوكان،قالهماكللذلكحفظوقد

مخطىء"إنكةيقولالحكمهذاس!تحينمادهتهكانتما
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منبرجلهقدمهوس،"المقدسالكتابمنحكمةإنها،كارنيجييا

لثكسبيرالحكمةأنشك"لا:لهتالالطزيقوي.برفقالمائدةتحت

أنهلرجلتثبتأنتحاولفلماذابهيجةمأدبةفيضيوفاكناولكنا

إنهثم؟وضاْنهتدعهلالماذا؟ي!تلطفكيجعلههذاأنأتظن؟مخطىء

.1(دائمًا...الحادةالزاويةتجنب؟تجادلهفلماذا...رأيكيطلبلم

وأضاع...بهجتهاالجدلأفسدمواتفمنإنانكلحياةفيوكم

صفوالمجتمعبن!تعكيرصببوكم!المتحابينبينفرقكمبل...ئعتها

تو!قيياتالنظرأحدثفيالاجتماعوعلمالحدثةيةالزفإنوبذلك

...بالح!نى-إلامنهبدلاكان-إذايكونوألا،الجدالبعدا

بهاتناديالتياضوصياتاوكل.ياتالنظر3هذإليهوصلتماوكل

أ!تىفيالجد-فيالكريمالقرآنبهنادىماإلىتصللا،العلومهذه

ث.68الآيةفيالأمينرسولهيوصيوتعالىسبحانهفالته...سورةمن

:فيقولالحجصورة

.1(تَعْمَلُونَبِمَاأَعْلَمُاللهفَقُلِجَدَلُوكَوَإِنْ"

النحل:صورةمن125الاَيةوفي

الْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِبِالْحِكْمَةرَئكَسَبِيلِإِلَىآدع"

ضَلًبِمَنْهوَأَعْلَمُرَئكَانأَحْسَنُهىبِالَّتِيوَجَلىِلْهُمْ

.1(بِالْمُهْتَلىِينَاعْلَمُوَهُوَسَبِييهِعَن
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سورةمن46الاَيةفيجاءماكذلكالكريمالقرَانوصاياومن

تعالى:يقولإذالعنكبوت

هىبِائَتِيإِلَّاالْكِتَبِاهْلَلُواتُجَداِ"وَلَا

((.احْسَن

فيعنهبالامتناعاللهأمرإذكالف!قا-الجداأنيقررالقرآنإنبل

:البقرةصرةمن791الآيةبنصوذلكالحج

فسوقَوَلَارَفَثَفَلَاالْحَجَّفِيئرفَرَضَ"فَمَنْ

."الْحَبئَفِيجِلىَالَوَلَا

النفرعلماءأحديخقولالغضبالحادةالزاويةأوجهضمنومن

نا.ضاعلى...عليناالغلبةفرصةلهمنتحإمما!داءناممقتحينماإننا

كملوعلموااصربًايرقصونأعداءناوإن...وسعالادتناوصحتناوطعانا

...ههايؤذيهملالهممقتناإن...منايقتمونوكمالقلقمنلنايببون

....جحيماولياليناأياناويحيل...نحنبزذبادائمًاغضبناوإن

أمريكا:فيالبوليسإدارةتوزعهاالتيالمنشوراتأحدوتقول

ذكراهمنفسكمنفامحإلبكييئواأنأنفهملقومسولتلو11

نفسكلاَذيتالقصاصاخترتأنكفلو،منهمتقتصأنتحاولولا

."آذيتهممماأكز

مد-إحدىفيالبوليسرثيسثوبصوارمنمقدمتقريروفي

وستينثمانيةالعمرمن4البافالكابروليمتوفيأعوامبضعةمنذ11:يكاأمر
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أبصرحينالغضبإلىاندنجلاْنهوذلك...مطعمصاحبوهو،عامًا

غضبالفعلةهذهاثارتلقد.الخاصفنجانهنيالقهوةيتناولطاهيه

نأبعدالطاهييطاردوراحمسدسًااختطفإنهحتىالمطعمصاحب

تابضةيدهزالتوماالقلبيةبالسكتةميتًاخرولبههالنقاشبينهمااحتدم

الذ-هوالغضبإن:الشرعيالطبيبتمَريرفيجاءوقدالمسدسعلى

.11الفجائيةوفاتهسب

وإنماذمولاسبيضيرك"لا:كونفثيوسحكمأروعومن

.1(فيهماتفكرأنيضيرك

الحياةكانت"إذا:فيقولالعظيمألمانيافيلسوفشوبنهورأما

.1(أحدعداءأحدبجتلبألاالومعففيأليمةعقيمةمغامرة

الألمانعليهاأطلقالتيالشهيرةالإنجليزيةالممرضةكافلوأديث

منعدذاببلجيكابيتهافيآوتلاْنها1591أكتوبر18فيالرصاص

اليلومهدتجراحهموضحدتوأطعمتهموالفرنشينالإنجليزالجنود

القداسة،منهالةحياتهاوتحيطاليوميزارحتىتمثاللهاأتيم،لفرارهم

عندماأنهإلاذلكومااللناتبمعظمحياتهاوالكتبالينماوصورت

ضربًاليهبئهاللموتالحربىالسجنإلىالإنجليزيالقسيسدخل

!إن:الأمثالمضربراحتواحدةبجملةإلاتنطقلمبالرصاص

كراهيةأوحقدَانحملألاأيضَايجببلتكفيلاوحدهاالوطنية

والبرونزالرخامعلىهذهكلمتهاحفرتلقد"كانمنكائنًالمخلوق

دولة.منوأكزمكانمنأكثرفيوعلقتوالجرانيت

نأمن"بدلا:واردكلاوضالعلامةتالهماتيلماخبرومن
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عليخلقنالمشحانهأنهعلاللهونحمدعليهمنشفقدعناأعداءنانمقت

رؤوسعلىالانتقاموألوانالاتهاماتنصبأنمنوبدلا.كرارهم

.1(والعفووالمعونةوالثفقةبالرحمةنشملهمدعناأعدائنا

من134الاَيةإليهقصدتماالأذهانإلىيقربماهذافيولعل

منالناسعناعافينواالغيظالكاظمينأنقررتحيثعمرانآلصورة

الاَية:تقولإذالمحسنين

وَالْكَاظِمِينَوَالضَرَّآءِالسَّرَآءِفِيينْفِقُونَ"ائَذِينَ

.رر"ُالْمُحْسِنِينَيحِبُّ،اللهالنَاسِعَنِوَالْعَافِينَالْغيظَ

الاَيةفيوردكابالعفوالأمنرسولهوتعالىسبحانهاللهأمرلماذاونعلم

91 aتقولالتيعمرانآلسورةمن:

.الْأَمْرِ"فيوَشَاوِرْفمْوَاسْتَغْفِرْلَفمْعَنْفمْفَاعْ!"

نصها:التىالمائدةسورةمن13والاَية

."الْمحْسِنِينَيحِبّاللهَإِنوَأصْفَحْعَنْهُمْفَاعْفُ"

من901الاَيةبنصوالصفحبالعفوآمنواالذينوجلعزاللهأمرثم

:القرةسورة

."بِأَمْرِهِاللهُيَاتِيَحَتَّىوَاصْفَخوافَاعْفُوا"
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هذهاجهإهدفتسا.ء-لَىالفَ-ِقيالتاقدمءضهِفييظهرو!تَأ

عدطالاجتماع:عامالحا-يثةليةالشِ-أصهِسبتتا-تيايفةانثرالاَيات

.الاسعن:ألعفِانعضبعدمإلىدعت

جمموو!مطمربع

http://www.al-maktabeh.com



ولاتسرفوا

فيها:والتيالأعرافصورةمن31الاَيةفئلتعندما

."تُسْرِفواوَلَااوَاَشْرَبُووَكلوا"

حكماءأحدكبارقالكاجمعتفقد؟فيهاماتد.رواممنكئرأسلم

علموحكمةالأولنطبخلاصة"،سمدثاعندماأسلمالذيلجاهلية

افالإسعنالنهيباْنالاعتقادإلىالتفسرفيالبعضيميلو...!يئالآخر

الاَخر،البعضيعتقدبي!ا...والثربالأككعلىينصبإنماالآيةهدْهفي

يذكرلمحيث،فقطوالشربالأكلفيالإصافيقصدلمالىأن

كلفيالإسافقصدإنما"فيها"أوالإسرافبعد"فيهما"،لفظ

هي:الاَيةتكملةأنبدليلشئ

.1(الْمُسْرِفِينَيدِبئُلَاإنَّهُ"

الاْكلفيالإصرافعنالنهي،الاَيةهذهفيالقصدأكانوسواء

فيالاَياتفإن،الإنسانحياةفييثيءكلفيأم،فقطوالثرب

ضرورةإلىالاْذهاننبهماهوأولالكريمالقرآنأنلثبتلتتتاجالقرآن
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فني...الحياةاساذأمنلونفيالإصاف.عدم.ضيئكلفيالاعتدال

:الفرقانسررةمن67الاَيةتقولالإنافاق

وَكَاتَيَقْترواوَلَمْيسْرِفوالَمْأَنْفَقُواإِذَاوَالَّذِينَ"

."لوامًاذلِكَبَيْنَ

141الآيةتقولالزكاةوفي.الرحمنعبادصافاتمنذلكوجعل

:الأنعاءةسو1في

."تسْرِفواوَلَاحَصَادِهِيَوْمَحَقَهُ"ؤَاتُوا

:المائدةصورةمن77الاَيةتقولالدئبوشى

((.الْحَ!غيرَدِييكمْفِيتَغْلوالَاالْكِتَبِيَأَهْلَقلْ"

فني*الهدايةصتبيدينالمسرفنأنتقرشالتيالاَياتت1وتكر

:تقول28الاَيةأتفيغافرسوشة

.1(هُوَمُسْرِفكَذابٌمَنْيَهْدِيلَااللهَإِنً"

:34والآية

.1(مُرْتَابٌهُوَمسْرِفمَنْاللهُيُضِل"كَذَلِكَ

:تقولإذالمصِ!نطاعةبعدمالشعراءصورةمن151الاَيةوأمرت

."الْفسْرِفِينَأَمْرَتُطِ!قواوَلَا"

:الأنبياءسورةمن9الاَيةكنصالمسرفينوتعذيببهلاكاللهووعد
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نَشا-رَمَنفانْجَيْنهُمْالْوَعْدَصَدَقْنفمُ"ثُئمَ

".الْمُسْرِفِينَوَاهْلكئا

:الذارياتصورةمن34و33والآبتبن

عِنْلىَمُس!وَمَةً.طِيهبمِنْحِجَارَةَعَلَيْهِمْ"لُرسِلَ

."لِلْئسْرِفِينَرَبكَ

الاْخيرةالنواتخلالوقتهمجانباَكبراَ.هنالنفسجملماءوقفلقد

راحةللنامىيسببماإلىالوصرلبغيةالحياةفيوأساليبهماناسلدراسة

ثغلوا"لا:وصاياهمأهموكانت،بالحياةيستمتعونويجعلهم،بالهم

الحكةدستورأنإلىالطبوصلأنبعدوذلك..."ضيءفي-عمل

أبحاثوقررت،والثربالأكلفيالإسرافعدبمهوالعلاجورأس

العملهيالصحةلحفظقاعدةأعظمأنوالوقادالعلاجيالطب

ذإوالثربالأكلفيالإسافعدمعلىتنصاليالثريفةبالآية

القلبوتفنىالكبدوتحطمبالمعدةتفتكالثراهةأنطبياَثبتقد

والبولالدمضغطوارتفاعالصدريةوالذبحةالثرايينتصلبوتبب

الإنسانبهااصيبإذالهاعلاجولاذلكمنوقايةلاوأنه،السكري

...والشربالاْكلفيالإسرافوعدم...الأكلشهوةمنالحدإلا

تصبحاليالمتزنةغيرالحماصةهوالإسرافإنالنفسعلمويقول

واالههسقبيلمنبوإن!ءrأيفيفالإصافألهوسمننوعأ

فيهتغلوفلاعليهمقدموننحنفيماالنفسمراجعةفبجب.الجنون

لماذا:يقولإذكاليةنصيحةالنفِسعلماءأحدوينصح.كانمهسا

96!ضُلصثلاقَيدماابماففئمن!ظ!!
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...إسرافغيرفيمعتدلانجدهاللهخلقهمافكل،بالطبيعةنتمللا

...للراحةخلقفالليلللعملخلقالنهاركانوإذا...النهاريعقبفالليل

فهذه...التعببعد!احةمنبدفلا.بهانتمثلأنيجبحكةوهذه

أيضاً...النها!فيترتاحبل...بالليلتغفوإنها...والرموش...الجفون

القلبأنالاص!معظمبعتقد11:يخقولكانونوالترالدكتورأما

...الإصافعدوفإنه.هذاغيروالحقيقةتوقفبلاالعملدائب

بمعدلينبضإذفالقلب...وأخرىنبضةكلبيناسزاحةفرةوثمة

تع2الوافييشتغلفإنماالعاديالمعدلوهوالدقيقةفينبضةسبعين

اقيااساحةاف!ِاتومجموعماعةوعشريئأربمككفيفقطساعات

نبضةكلىبينموشعةاليومفيساعةعثرةخمستبلغالقلبيسزيحها

.1(خرىوأ

...الراحةفيأومطلوباً...كذلكالتفاؤلفيالإسرافوليس

نأ...اوشاثةاعبمقررفقد...كانتمهماالشهوةمنالحدفيأو

ص!ابتعدتإذا!الأنثىوأنالأنثىعنالابتعادفيأسرفإذاالذكر

ذكورعلاجريتالتيوالتجارب...شرأإلاذلكينتج!...الذكر

حيا-ثانبلدتأننتيجتهاكانت،التناسليةأعضاؤهافازيلتالحيوانات

وكذلك...كالإناتَتصبحولم...ذكورهيفلامعالمهاوتغيرت

تضطربكيفالياْسسنفيالمرأةملاحظةالييرومن...الإناث

ففررهاالشهوةفيالإسرافأما...الحياةإلىنظرتهاوتتغيرأعصابها

...إيضاحإلىحاجةفيليس

.الحياةلمواجهةاستعدادهالإنسانيفقدالتفاؤلفيوالإصاف
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يقللالعملنيالإسرافوكذلك...معنوياتهيحطمالتثاؤمفيإصرافهو

...الإتاجفيعدمالكسلفيالإسرافأما،الإنتاجحنفرصمن

كاريلألكسيسالدكنورقواطذلكفيالطبقالهماوأفضل

الإسافشرأنفسنانتيأنعلينا":يقولإذنوبلجائزةعلالحائز

...الراديوإلىوالاستماعالسينماارتيادفيحتى.شيءكل،شيءأيفي

والاْكلكالخمرشهواتهفيافالإسإلىبطبيعنهيميلالإنانإن

نأفعليه،الانحلالإلىيفضيالإسرافوهذاوغيرها؟والسرعة

...النومفيحتىشيءأيفيالإسرافوعدمالاقئانعلىنفسهيروض

ضاروهذااليقظةفيمسرفبأوالنومفيمفرطإماالعصررجا!إن

النومفيالرغبةتدركهحتىيقظاًيظكأننفسهيعودأنلهوخير:..به

111...فينا

...معنوياتهمفييسرفوابألاالبثريطالبونالنفسعلمأطباءإن

...والشرابالغذاءفينسرفبألاينصحونالباطنيةالاْمراضوأطاء

وأطباء،بهاضارالعيوناصتعمالفيالإصافأنشونيقرالعيونوأطباء

أشعةتحتالجلوكلفيالإفراطسببهاالوجهصتهاعيدأنيقررونالجلد

فيوالإسرافوالخمورالمنبهاتوتعاطيالسهرفيوالإسرافاسثمسا

...الزيةوموادالكيماويةالموادا!استعما

عنه؟منهيئشيءأيفيالإسرافأنالحديثالعلميقرروهكذا

الذيالعمقمدىنعرفوهكذا؟قررماإلىالكريمالقرآنسبمْهوقد

الدعاءهذا،عمرانآلةسومن147الاَيةفيالدعاءإليههدف

القاثلين:معهـددهأنْمجبالذي
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وَادْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااَغْفِرْرَبَّنَا"

.1(الْكَفِرِيئَالْمًوْمِفًىوَاْنْصُرْنَااقْدَامَنَا

!!!
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الأوانسحر

فيليس11:النف!علماءكبارمنوهوآلنجرانتيقول

يتيحهمماتوعاًأكثرأوأعظمقوةلنايتحماعاملإحساشاطبيعة

.1(بالألوانالإحساس

؟الغوربعيدالإنسانفياللونتأثيرإن":فيقولكتثمامهواردأما

للألوانماعلى،الأعوامعثراتاتصلتمتعددةتجاربأجريتوقد

فييؤفىاللونفان،ندركلمأمأدركناوسواء،الإنسانفيتأثيرمن

والكآبة،وبالسرورالردأوبالحرارةويثعرنا،إحجامناأوإقدامنا

1(.الحياةإلىنظرتهوفيالرجلشخصيةفيبزربل

وتأثيرهاللونعلىالأعوامعشراتوالنجاربالأبحاثدامتوقد

مئاتَبضعاستخراجببعضبعضهاالاْلوانبمزجوأمكنوتكوينه

الملونالورقمنأكثرأواسطوانتبنبوضعوذلكالألوانمنالألوف

منكلوفيالجراموفونبآلةشبيهةتدورآلةفيبعضفوقبعضها

يمكنوبذلكمحيطهاإلىدائرضهامركزمنشقالأسطواناتهذه

تندمجالأسطوانةتدوروحينمنها،الظاهرةالأجزاءوضعتغيير

كاذأنبعدلون0000003إلىالوصولبذلكأمكنوقدالألواذ.
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قوسألوانهي.سبعةصتأ!تسالألوا-فييتعدىَلاالإنسانعلم

الأبيض.المرناتكونالتيتلكأوقزح

الألوانتأتيرأنعاىاضف!م!اعلماءأجراهاالتيالتجاهـبودلت

الإخصائيينتستدعيالمتشافيهاتوأصبحت.الإنسانأعمافإلىيصل

المرضى.شفاءفياطساعدغرفهاجدرانتلائمالتيالألوانلاق!راح

بالإخصائينالدولْالمختلفةفيالبيتربةتتصلأنغريباًيعدولم

لونأو،خاصةبمناسبةمنزلهابهيئقئالذيالوردلونعنلتأل

اتفاقاتمنو3.يكونأنانمتو2والحديثيتناسبالذيالماثدةمفارش

الئالنفسيةالحالةهوالأسالعيا!ا.لاوكان؟ونجاحيسرفيا.رت

.الاجتماعمكانفياباخاااللونخلقها

اسسعلىتقومواتجاهاتأصوللهالألوانعلمأصب!!وبذا!ك

علماءعمدولذلك.الإنانفياللونتأثيرعناصبحثواالدهـآسةمن

صنفمنمختلمةاسانأذاتعديدةمجموعاتاستنباتإلىالنبات

فيأما.منا!سةلكلالملائماللوناستخدامط!ْتاحدةا(ةاْا !-سسسهر

كلها.بالرعايةيحظىأعمت!هـكنأهمهواللونفإت.اصناعةا

توجهالذىالمدانهوفياالأاسانانتا-أصم!ا(مميماويةفالمصا
-تء09

فيالاْلوانعلىتعتمدوالن!تاكزقاوصناعة.أ،هماء1كلىاجهإ

اللونأهميةإلىالحديثالعصرفيالإنسانننبهوقد.إنتاجي!وا

اللونتأثيريعرف%صإتباحالةامملىالموناهذا:ثأسبة.ملبهفي

الأصفراللونأناضفسيةاوالأبحاِثاندشاسة-ِشتإذ.نافسهفي

فيميلالأرجوافياللو-أما.اعصهـقياالجهاصفيالحشاصأايبعثثاً،
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الأزرقعلىيحتويلونكلوبيما...الاستقرارإلىبالأعصاب

بالدفء.يشعرالأحمربهالذياللونفإنبالبردالإنانيثعر

تجربةأجرىالاْلوانمصاخأحدصاحبأنأخيرأحدثوقد

النساءفبدأتالخفيفالأزرقباللونالعاملاتحجرةتلوينأعادبأن

الملابسلبسإلىاضطررنثمالردوشدةالغرفةرطوبةمنيشكون

والحرارةللرطوبةآلياًضبطاًمضبوطةالغرفةحرارةكانتبيما،الثقية

الغرفة.تلوينوبعدقبل

السروريجلبالذيالوحيداللونبأنتاطعقرارإلىالعلماءووصل

علاماتالإنسانفيويثيرالفكرفيوالانتعاشالنفسداخلإلى

الأخضر.اللونهوالحياةوحبالبهجة

التيالتجربةتلك،الأخضراللونتأثيرعليدلماأروعومن

الانتحاربجسريعرفالذيفراياربلاكجسرعللندنمدينةأجرتها

القاتمالأغبرلونهفغيرت،فوقهمنالانتحارحالاتأغلبتقعإذ

ولعلها،الثلثإلى.فوراًالانتحارحوادثفققَتالاْخفراللونإلى

.العدمإلىطريقهافيأونهائياًالآنانعدمتتد

خلقسببهووهذا...الإنسانفيالاْخضراللونتاْثيرهوهذأ

الأبحاثإليهوصلتماليسأواْخضر.بلونوالأثحارالنباتاتالله

تقررحينماإليهالأذهانالكريمالمَرآننبهماهوالحديثالعصرني

قائلة:الجنةأصحابعنالرحمنسورةمن76لاَية

.1(حِسَانٍوَعَبْقَرِيٍّخُضْرٍرَفْزَلتعَلَى"متَكِئِينَ
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:إنالإنسانسورةمن21الاَيةلو-

وَحُلُواوَإِسْتَثزنخُضْرٌسُنْذسٍثِيَاب"عَلِيَهُمْ

."طَفورًاشَرَابًارَبهمْوَسَقَهُمْفِضَةٍأَسَاوِرَمِنْ

وعملواآنوامنأنتقررالكهفسورةمن31الاَيةوكذلك

الجنة:فيالصالحات

.وإِسْتَبرقو"سُنْدُسٍمِنْخُضْرًاثِيَابًا"وَيَلْبَسُونَ

المتعةعلامةهوالأخضراللونأنقررتاثمابهةالاَيةوكذلك

وصففيتكررتالتيالألوانمنفهو.والسروروالبهجةوالسعادة

دائماً.الجنةفيما

31ر!ثوءبا1خر/به!صبحطث!-
-ص-ءمى2َ!ا
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والحيوافيالنباقيالبروتين

؟البقرةسورةمن61الاَيةتقول

وَاحِدٍطَعَامٍنَصْبِرَعَلَىلَنموسَىيَاقلتم"وَاذْ

بَقْلِهَامِنْالْأَرْضىتُنْبِتمِمَّالَنَايخْرِجرَبَّكَلَنَافادع

الَّذِيأتسْتَبْدِلُونَمًالَوَبَصَلِهَاوَعَدَسِهَاوَفُومِهَاوَقِثائِهَا

.هُوَخَيْر"بِالَّذِيادْفَىهُوَ

كانمماخيرًاوأقلأدقوالبصلوالعدسالبقولأنبذلكتقرروهي

عسليةالحلوىمننوعوهما...والسلوىالمنوهوموسىقومباْكله

هذهفيمامقداريعرفولم...بالسمانالمعروفيكونأنيرجحهـطير

الغذائية،والصحةالتغذيةعلومتقدمتأنبعدإلاعلممنالاَية

تحويهمامقدارفيليتالأفضليةأنإلىأخيرًاإلاالعلميصلنلم

أصدرتوقد.التغذيةمكوناتمنتحويهمانوعفيبلالغذاثيةلمواد

إليهاوصلتهامةحقائقضمنتهتقربرابإنجلتراالأبحاثلمحنة

الذيالمقداروفينوعهافيتختلفالزلالبةالموادتيةأن%همها
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يضرالبقولوأن...تحترقأنمنللأنسجةالمكونةالزلاليةالمواديمغ

مطلقاَ،للأطفالإعطاثهابعدمنصحالتقريرإنحتى...منهاالإكثار

الزلالة،أو،البروتينيةالموادأنأخيراإلايعرفولم.للكبارمنهاوبالقلة

الحرارةلتوليدطاتةمصدرأنهاولوالقولمكوناتأهمتُعتبروالتي

الطاقةهذهإلىتحويلهافيالج!ملأجهزةمرهقةأنهاإلاوالنشاط

للطاقةكصدرالنشوياتعلىبالاعقادالحديثالطبينصحولهذا

الموجودةتلكتفضلالحيوانفيالموجودةالزلاليةالموادأوالبروتيناتوأن

أكرالقرآنذكرهااليالأنواعوتعتبركبيراً...تفضيلًاالبقولفي

منجراممائةكل!قالزلاليةأوالبروتينيةالموادعلىاحتواءالمواد

وفي،الزلاليةالموادهذهمنجرافا21ًاب،فةواللوبياوالبلةالفاصوليا

يلاحظماأعجبومن.6الخبزوفي01البيضوفيجم02العدس

منتماماَالنسبةنفسيحتويالقوميأكلهكانالذيوهوالطيرأن

آخرنوعمنولكنهاجراممائةكلفيجراماًأيالزلاليةالمواد

والقولالطيربينقارنتدفالقرَانالبقولفيالتيالز!يهالموادنوعغير

إلاتظهرلمعليةحقيقةوقررالزلاليةالموادن!بةفيمتسا.ويانوهما

أدفى.هو-النباقط-الذيالبروتين-منخيرالحيوانيالبروتينآن-أخيراً-وهيمَ

إعلمكتابهفيعارفح!ينالدكتورالأستاذالمرحومويقول

وأزوتيةعضويةمركباتهيالروتيناتإن":الزراعيةالصناعات

وعمليةتتناسبحالةفيالأزوتعليهايوجدالتيالوحيدةالصورةوإنها

اثنانعددهاأمينيةأحماضإلىالهضمعندوتتحلل،الحيويالتمثيل

إلىاليوميةالتغذيةفيالبروتينقلةوتؤدي،بالدمتمتصوعضرون
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الدكتو!ويتا.والأنيمياوالنحافةالهزالأهمهامتنوعةمرضيةحالات

تبعاًتنقحراب!وتيناتابأنفيقررالبروتيناتعنالقولعارفحسين

وتصل!امحميوسواالمحوءااءومثاحيوافيأحدهما:قمينإلىلمصدرها

نح!ل!ولاوالبقوا!ا(غم!ومثاله:نبافيوالثاني،الحيويللتمثيلتماماً

.الحيويالتمثيللعمليةتماماً

.3-يخعلىاجاقوأ-امنكب!!ة!ياتتناولأنالحديثالعلمثث!اثبت

مننوعاَلذا!وتسببتمتصفلاقئوشهاهفمالج!معلىالصعب

وآلاماررمويةاالدورةوسوءالقشفعلاماتهومن،اطويااطمما

تببلمحا،الأسنانوت!وسحوافيهوشرشرةاللسانوتضخموماقئمإصا

فيتقلالموادهذهأنالأبحاثوأثبتت.الت!مممناْخرىأنواعأ

الذيالحرارةمقدارهووالسعر.تناولهايعطيهاالتيالأسعارمقدار

ومنها،سنتيجرادواحدةد!جةالماءمنكيلوجرامالحرارةدرجةينيخع

الغذائية.الموادباحزاقالجسمعليايحصلالتيالحرارةمقدارنعرف

والمسلي808هوالزيتمنجراميعطيهاالتيالأسارأنوبينماْوى

4.والحلاوة403والبلح808 A201اغولاأن.رى503والأرز

سعرآلافئلاثةيعيشحتىللإنسانيلزمكانواذاا..2والبصل

أقةعشريئمنأكريأكلأنيلزمهالبصلعلىليعيت!فإنهيومياً

أخيرأالخارمنالطبيةالأخباربهواتتاومماهذا!يومياالبصلمن

ولوحتى،البصلتعاطيكفرةأنمنشيكاجوفيإلطبأثبتهما

أنفسهمعلهناكالاْطباءجربوقد،الدمفقريسبب،الغذاءفي

غذاثهمإلىفأضافواالحديثةالنظريةهذهالطبكليةطلب!بعضوعلى
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ظهرتحتىأيامخمسةمنأكزتمضفلمالبصلمنرطليناليومي

ونصفالمبونحوالىالحمراءالدمكراتعددوتلالأنيمياأعراض

استصدارإمكانالاَنالأطباءهوْلاءويدرس...أسبوعفيالمليون

منمجهدجسمافيبعمليقومونممنوأمثالهمالطارينتحرمقرارات

شيكاجوغيرفيالاْبحاثهذهشاعتوقدنهاثيا...البصلأ!كل

.ملىالعالمدُلمن

الأبحاثمعهدمن5191عامفيالمصريةالدكتورمجلةوطلبت

إليهوصلمايدرسواأنالمصريينوالأطباءالصحةبوزارةالتغذيةوق!م

الريفوأهاليعمالعنالمعروفإذالبصلإلىبالنسبةشيكاجوأطباء

كرةكذلكوالملاحظغذائهمفيللبصلتحاطيهمكثرةمصرفي

منهم.فردمنهيخلولانجحيثبينهموانتئارهالدمفقر

...البحثفيبجدزالوماللغذاءبالنشةالعلمإليهوصلماوهذا

...السنينمنالمئاتعثراتمنالكريمالقرآنبهقال
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لأحوىاءالغثا

أخرجوتعالىسحانهاللهأنالأعلىسورةمنالأولىاالاَياتتنمى

:السورةتقولإذأسودصلبأجعلهذلكوبعدالمرعى

فَس!وَى.خَلَقَالَّذِي.الاعْلَىرَبِّكَاَسْمَ"سَبِّحِ

فَجَعَلَهُ.الْمَرْعَىأَخْرَجَوَائَذِي.فَهَدَ!قَاّرَوَائَذِي

."غُثَاَءًاحْوَى

إلىالمائاالأخضراللونهووالأحوىالصلباليابسهووالغثاء

قبلالجيولوجيالتاشيضمنحقبةالآياتهذهفصلتوقدالواد.

دلتفقد...آِنالؤبهجاءمادقةالعلمأوض!!وقد...الإنسانخلق

تكويند:سواا!ذيئإوالطبيعيونالجيولوجيوناعلماءابهاقامالتيالأبحاث

هذهانمصلتلماأنهعالىالتكوينبهذامرتاكبوالأدوارالاْرض

أجيالًاانحضاءافيتدء،صجعلتالثصرصالملتهبةالكبيرةالكتلة

كانتأنوبعد.ضد.ِيخاًحرا!-ثاتنخفضأخذتوتبعاًاسذاكةمتعددة

وتضصرهتغابالائلةاسناصامنكرةأصبحتالملتهبالغاىمنكتلة

التصاعدأسداياالملضباجصا!اأما.عاًنهِليتجيمدالخاشجيالغلافردتم
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للفضاءبملامستهفإنه-واجيالأجياللمدةتبردوهي-الاْرضمن

أكرباردوهوالبعيدوالفضاءنوعأما...باردوهوبالأرضالمحيط

الكتلةهذهتصي!مدمرةسيولإلىثم...كيفةسحبإلىنحول

نوراَقىىفلا...السحبيحوطهاوالتيما...فىعاًاتارتالتي

هذهوكانتالماء...فيالعالمالسيولوأغرقت...شعاعإلبهايصلولا

كانتالتيالكشفةالحبمنالأرضتخلصبأنكفيلةالسيول

الوجهعلىتنتشرالشمسمنضئيلةمهتزةأشعةوبدأتتغلفها...

الطبيعيةالظواهروبدأتوضوحاَ...النهارازدادتم...للشمسالمقابل

فالعواصفالسنينمنآلافعدةمخيفبشكلالأرضتنتابالمعروفة

والزلازلكلها،الأرضسطحتغطيالتيالمياهفوقتعصفالفاتلة

إلىأدتالظواهرهذهكل،المروعةالبركانيةوالانفجارات،المدمرة

فتكونتالجهاتبعضفيالبحرسطحعنالاْرضيةالقشرةارتفاع

هوجاءرياحوهبَت...الجبالسلاسلوظهرت...العطمةالقارات

وشكلتهاالسواحلفنحتتالأرضإلىبالأمواجدفعتالسنينمثات

الاْفهار...لتكونوجرتالوديانفيالغزيرةالأمطارمياهوتجمعت

والماء......اليابسوتدرفسواها...الأرضاللهخلقوهكذا...

...الدنياأصبحتأنإلى...والأنهار...والبحار...والمحيطاتوالجبال

تف!يرأوجهاْحد...التقديروهذا...الخلقوهذاعهدناها...كا

.للأرضاللهخلقفي...الأولىالاَيات

ظهرماأسبقكانتالنباتاتإنهازممانجزهـودالعالمويقول

لتستطيعتكنلمالحيواناتلأن،ايابسةالأرضعلىالحياةصورمن
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...عنيفةمضطربةحالةفيقئاللاالأرضكانت،بدونهاعليهاالحياة

النباتاتوظهرت...طويلةجفافمواسمتتلوهاالغزيرالمطرفواسم

يكونأندونبلالإنانفيرعهاأندون...!الأرضفيمرةلأول

المناخكانولما،النبايةالحياةصوروتنوعصفبها...دخللكائن

ملايينذلكودام...بالبخارتماماًمثبعأوالهواءحاراً...يناللا

فتغطت...وكثافته،النموسرعةعلىالنباتيساعدالجووهذاا!سنينا

هذهوغطت...متكاثفةوأنخار...النباتمنأخضرببساطالأ!ض

...الأرضسطحمنكبيزاًجزءاًالنباتات

فعصفتالأثناءهذهفيالعالمعلىتهبالرهيبةا!واصفاوكانت

كاثن.يستعملهااْندونالأرضعلىوسقطتالنباتاتواقتلعتبالأتجار

الكتلهذهولبثت...الأرضعلىبعدتدبلم...الجوالةفالحياة

وتحلتيغطيهاالماءيكادالأرضعلىوالنباتاتالأتجارمنالضخمة

...جديدةأثحاربهاتنموخصبةنباتيةقىبةلتكونال!نينمرعلى

...السنينآلافذلكوتكررسابقاتها...اْصابماليصيبهاتسقط

ماسِمكوازدادالمتحلةالنباتاتهذهكثافةوازدادتالقرونوتوالت

صلبةكتلةفأحالهاعليهاالطبقةهذهثقلوارْدادالطينمنيعلوها

لبثتسوداء...صخريةشبهمادةاْصبحتحتىقتاماًلونهاوازداد

واشتعملهاالإنساناكتشفهاحتىعديدةسنينالأرضباطنفيمطمورة

اللهأنإذ...القرآنبهيقولماذلكأليسفحمأ...سماهوقوداً

أحوى؟...غئاءجعلهثم...المرعىهذاأخرجالذيهو

الفحميوجدالتيوالطبقاتوتحليلهاالفحملمناطقالعلماءوبد-راسة
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الإشعاعاتوبأجهزةميكروسكوياًفحصاًالمناطقهذهوبفحصفيها

مليون025الىحاِمننبتتالفحمكونتالتيالمراعيهذهأناتضح

فيوانطمرتحيكاثنأييتعملهلمالذيالباقيالنمووأن...سنة

هذهكيةضخامةأما.صنةمليرن35حوالمطاستمر،الأرضباطن

...السنينمنالملايينهذهالأرضباطنفياستمرتاليالنباتأت

الفحممنالمخزونأنقررواقدالعلماءأننعرفعندماواضحةتظهر

العالمحاجةتكوصنبليون8بحوالمطيقدرحالياًالأرضباطنفي

الاشهلاكنسبةاستمراربفرضوذلكشةآلافأربعةمنأكرلمدة

...النةفيطنمليونبألنيتقدروالتيالآنهيك!اللفحم

...تكوينهوأوضحالقرَانبهقالالذي...الاْحوىالغئاءهوأهذا

إليهايصللم...فيهاتموماالأرضرتكوينمنفرةأوضحبل

يم.اممراللقرآنأخرىمعجزةمحققَاوجاء...ئاقرإلَا...العلم
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المائيالأرضغلاف

عليهاوماالأرضخلققصةالنازعاتصورةفيالكريمالقرآنقمى

أخذتوالنهارالليلفيهاوضحأنبعدالأرضأنتقرر03فالآية

البيضة.منيقربالذيضكلها

دَحَهَا".ذلكَبَعْدَ"وَالارْضَ

ذإالمراعيوجدتثمذلك-بعدوجدالماءأن1rالآيةوتقرر

الاَية:تقول

وَمَرْعَهَا".مَا؟هَامِنْهَاأخْرَجَ

هو:32الاَيةنصإذالجبالوجدتذلكبعدثم

."ارْسَهَاوَالْجِبَالَ"

الاْرضخلقبقصةتهتيعديدةسنواتالعلماهأبحاثظلتولقد

بعدبردتالأرضانثبتفقد/القرآنبهقالمماإلىالعلموصلأنإلى

ؤيتتتاقظيتكثفحولهاالذيالماءنجاروبدأ،الشمسعنانفصالها
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المرعى،فأخرجالمطرأما...جارْفةوسيولأمطارشكلفيعليها

.الجبالجوانبهاعلىارتفعتالتيالوديانفكونتالمدمرةالسيولوأما

.التلالفكونتالأحجاروأذابت

وماعليالمنيحفظبماللأرضاللازمالماءاللهقدَرأنوبجد

كلتضمالتيالأرضوأسكنهأْفىلهسبحانهحددهاالتيالحياةفيها

فيه.نعيشالذيالكوكبهذاماءقدَرأنيوماللهأنزلهالذيالماء

أماوالنباتاتوالأنهارالينابغفيموجودالماءأنقديماًيظنكانوقد

نأالتحاليلأئبتتولكنماء.بهايكونأنيمكنفلاالصلبةالمواد

فيلمحاالمائةفي59بينتتراوخالرطوبةمنمانسبةشيءكلفي

الصلبةالموادفي!االماثةمنأجزاءإلىوتتناقصوالنباتاتالخفر

جاءكاالأرضفيالماءإسكانعنالقرَانقولالعلمْأثبتوهكذا

:تقولإذالمؤمنونسورةمن18الاَيةفي

خهتَاصصَصحصءَ!
فيفاسْكنهبِقدَرٍمَاءَاالسّمَاءِمِنَ"وَانزلنا

."الْأَرْضِ

47الاَيةتقولالاْحجارفيحتىثيءكلفيالماءوجودوعن

:البقرةسورةمن

الْأَنْهَرُوَانمِنْهُيَتَفَجّرلَمَاالْحِجَارَةِمِنَ"وَإِنَّ

صصو5و5ءموحمصوءَصصص5-

الماء".مِنهفيخرجيشققلمامِنها
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اللهنظمالباردةالسحبفيوالتكثيفبالشمح!التبخه!وبدورة

مياه.إليهوحاجاتهللماءاستعمالاتهوالنباتوالحيوانللانسانسبحانه

الملحمنخلتوإذا،أضرنهالحيشربهافإذامالحةوالمحيطاتالبحار

كبخارأعلىإلىفتصعدتبخرهاال!ثمسفإنلذلكاتعصنتوفسدت

الأحياء.يست!عملهاحيثالأنهاربهاتجريعذبةلمحياهويتساقطيتكثف

درجةتجعلارتفاعاتشتف!مْراكبةالماءمنهايزلالتيالحبوهذه

عنتختلفالماءإلىنظرنالوفيماالتيْراهاالسحابقاعدةحرارة

كان؟استفعناكلماتنخفضالحراصةكانتولما.اجةالعاقتهدرجة

شكليأخذحتىاشتفهكل!اأك!!قطراتهتجم!الذيالسحاب
ا!صا

!اهماوهذاأعا!إلىوقتهالأضص!تواجهالتيهيقاعدتهتماماًالجبلى

العلمالقرآنبقوقد.السحابفوقارتفكللوفيماالطائرة!اكب

4الاَيةفيهـذلكتؤ!إلى rتقهِتإذالنوسوهـةمن:

ثئمَبَيْنَهُيُؤَلِّفُثُمَّسَحَابًايزْجِياللهَأَنتَرَأَلَمْ"

مِنَوَيُنَزَلُخِلَلِهِمِنْيَخرجالْوَدْقَفَزًىركَامًايَجْعَلُهُ

ئشاءمَنبهِفيصِيبُبَرَبمِنْفِيهَاجِبَالٍمِنْالسَّمَاءِ

يشاء".منعنويصرِفه

الأرض!جاذبيةأنإلىف!!ج!الأكأض!إلىالمصأ!هذاروأسببأما

الجاذبية.نصاإقص!اطخروالماءجزيئاتانطا،قسرعةمنأقوىله

الأ!ض!جاذبيةعنالماء1محايصلقشىمة1الااالسرعةأنوجدوقد
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الزهرةحولالذيالماءنجارحالةفياماالثانيةفيكيلومزأ2011هي

الماءبنهارليتغلباللازمةالسرعةفإن،الصغرفيالاْرضتليوهي

السرعةمنأقلأيالثانيةفيكيلومرات7001الزهرةجاذبيةعلى

الجوفيالماءنجارفإنهذاوعلى،الأرضجاذبيةعلىللتغلباللازمة

يليالذيالمريخوكوكب.الاْرضفيالموجودمنأقلبالزهرةالمحيط

الثانية،فييهلومترات5هياللازمةالسرعةتكونالصغرفيالزهرة

فلصغرهاعطاردوأماوالأرضالزهرةمنأقلالمريخغلاففإنولذلك

كيلومزات503هياللازمةالبرعةكانتالأرضثلثمنيقربماإلى

الماءنجارتكون.التيالغازاتجميعجعلتالسرعةوهذه،الثانيةفي

عطاردفيالمائيللغلافوجودلاوأصبحالخارجإلىجوهمنصهرب

لو،الممكنمنفإنإذأ.تصغرهالتيالكواكبكلفيوبديهي

نأ،الاْرضيةالجاذبيةفعلعنالماءجزيئا!انطلاقسرعةزادت

سورةمن18الاَيةإليهأشارتماوهذاالاْرضعنالماءيذب

:تقولاتيالمؤمنون

الْأَرْضِفيفآَسْكثهُبِمًدَرٍمَاَءًالسَّماءِمِنَوَأَنزلنا"

."لَقلىِرُونَبِهِذَهَالبعَلَىوَإِنَّا

هروبإمكانالحديثةالعلميةوالدقائقالنظرياتهذهاْوضحتفقد

وتعالى.شحانهاللهقدرةعنالتحدثمعرضفيالأرضجومنالماء
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بالماءحجمهاوزيادةالأرضاهتزاز

اختلفثمهماالأرض!أنالماضيةيبةالقرالسنينفيإلايُعرفيكنح!

وعددهاالمسامحجمااختلافإنبل،الهواءيتخلهامسامفلهاأنواعها

ال!وداءالطينيةفالأرض.الأشضنوعاختلاففيالرثي!يالسببهو

اءِاسعةاالمامذاتالىمليةالأرضبيما،ضيقةمسامهالأنالماءتحبس

ببنوسطالصزِاءوالأرضر،بسرعةمنهاينصرفإذالماءتحفظلا

الاْرض.منالنوعينهذيئ

علىالماء.4هـولوأتهواءبهاالماءهذهأنأخيراًإلايعرفولم

والطبيعةا*جميا؟اعلوموبتقدم.محلهويحلأمامهالهواءبدفعالأرض

بالحضاثوينكتض!بالماءيتمددالطينأنغرفالماضيهْالقليلةالنينفي

!-لم،،
قطعةوضعتإذاانهوعرف،عديدةتجارباجريتانبعدوذلك

حجمها.شادبالماءابنلتفإذاحجمهاوعرفمخبارفيالطينمنجافة

الطينجزيئاتتتحركبالماءالاْرضمسامامتلاءعندأنهعُرفوقد

تحركتالماءعليهاسْفىلإذاالأرضفكأنالمسامفيالماءدفعبقوة

الماءأصابهاماإذاالأرضحركةقياسأمكنوقدالحجمفيوزادت

حجمها...فيالزيادةمعرفةأمكنكا
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العصرفيالعلميالتقدموليدةهيالتيالثابتةالعلميةالحقائقهذه

نصها:التيالحجسورةمنالخامسةالاَيةفييمالكرالقرآنبهاقالالحديث

صءَمصص5َءًَ
الْمَا؟عَليهاانزلنافإِذاهَامِدَةالارْضَ"وترى

."بَهِيجزَوْج.كلِّمِنْوَأَنْبَتَتْوَرَبَتْاهْتزَتْ

فسرتوقد.الحجمفيزادتأيوربتالحركةهووالاهتزاز

شروخأوأنهياراتمنالحديثةالمبانيبعضفييشاهدماالحقائقهذه

بالماء.البناءابتلالأوالأمطارسقوطبعد

.الزرعفتنبتالماءينزلأنبعدؤوبو،كذلكالأرضلر!هتز

عمقإلىالاْرضفيتتعمقالجذوروهذه،جذورهبنمويبدأفالنبات

يتعمقمثلًاالقطنكرةأنعرفوقد،النباتاتنوعباختلافيختلف

العددكث!!ةتجذريةشعيراتعلتحترقيوالجذور.متريئإلىجذرها

وعمقاًوعرضاًطولًاوتنتتنرالتربةفيوتتغلغلتتشابكالطولفإرعة

قطعةزراعيةمنطقةأيفيتوجدلابأنهمعهاالقوليمكنبدرجة

بعضه،عنالنباتبعدكانمهماجذريةشعيراتبهاليستالتربةمن

جدرمنالمرتالسنتمترفييوجدأنهتعلمأنذلكلإثباتويكني

اتجا،.كلإلىتتث!رجذريةشعيرة0042منيقربماالذرة

الأرضمنوالماءالمعادنمنالقليلتمتصوالجذورالشعيراتهذه

يكونهمماآخرجزءوالاْوراقالنباتساقطريقعنأيضاًإليهاويصل

والأكسجين،والماءوالكربونالأزوتطربقعنغذاءمنالنبات
http://www.al-maktabeh.com



بعضوفيالجذو!...فيمستاتبلًااسيهإيحتامايخزنالنبات

قااضباتافيصشءأهههوالجذوشفيالمدخراغذاءايكوناخباتاتا

ها.وغيرصااوالبصاأ!ابمإ.رادأفيا!سهاانحوا!افي

هـ-أطائةيحمسةالأضشكلطخذالجذصإتأسساء11و.ياقرا

-5اضباتاعلي!!فيحصاوانتسعةِناضسةأ،،-الفاتاحتاصات

03اطائةفي-ثِالألَاعاىيأخذانجذاِأتىِتافإذا:أءافِ

عديددَ...سِاتهـتأخذأضعاهـهـ،الأ!ضاأعطىقداجذصا-ح!!سالعذاء

...أضباتاتبإب"وتهشالأ،كأ!حجمثهـيدلاث!.

ل!يطييطييط!

فيأ!صصبر!راُكِمس

أإأ!!ااقمابىصسا

م!2كا

مر
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ومناههالحد!بد

بذلكبدأإذ،للحديداستخدامهالإنسانحياةفيحدثأهمإن؟

الاْرضيةالقشرةقدَمقديمالحديد*تكوينالأرضتاريخفيجديدعصر

فيهارتمانجؤهـوديقولكاالتاريخفجرفيقديمةغصورفيأنهإذ

المغمورةالواطثةالاْرضكانت:"فيهنعيثىالذي"العالمكتابه

وتسزببعد،فيمافحمإلىصارتالىالغاباتتغطيهابالمستنقعات

الحديدذراتكلمنهوأخذالأرضطبقاتفيبالكربونالمشبعالماء

الفجواتخلالأسفلإلىالهبوطفيالماءواستمرطريقهفيصادفهاالتي

جيوباَالماءأذابجيريةالربةكانتوإذا،الصخورتتخللالني

مدىمختفياًفيهاوظلالجيوبهذهفيالحديدورصبالصخرفي

تأخرفقدذلكمنوبالرغمضيئاَ،عنهالإنسانيعلمأندونقرون

المعادنمنوغرهماوالقصديرالنحاسحَنالحديداصتعمالاكتشاف

الإنسانيتمكنلمشديدةحرارةمنواستخراجهالحديدلصهربدلاإذ

الاْخيرة.العصورفياستحدثهاباْساليبإلاعليهاالحصولمن

ovالورةوهياسمهالقرآنسورإحدىتحملالذيوالحديد

منالسنينمئاتبعدإلاوأهميتهقدرهيعرفلمالحديدسورةواسها

فيه:القرَانقول
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صَالىصلىلأ5صءمص

."لِلناسِوَمنفِعُشدِيدبَايسفِيهِالحَدِيدَوَانزلنا"ل!

عثرباثنيالكريمالقرَانفىولبعدْأيعثرالثاينالقرنفحتى

لمبكةقيمتهتعرفولمالضعففيغايةالحديدصناعةكانتقرنا

العلماءوتنافىالحديدإلىالعالمأنظاراتجهتوفجأة،أهميةذابكن

علىيطلقالحديدوأصبحةلاستخراجهالوسائلأيسراكتث!اففي

فيهحقاًالحديدأنتبينأنبعدوالعمرانوالرقيبالنهضةيتسمعصر

.-االكريمالقرآنوصدقشديد.بأس

عنصرأنهيت!تطويلةبحقبةالحديدالقرآنكرمأنبعدوهكذا

عنمفضلًالرتجعلهتميزه-خواص-هندسيةفله،جمةايفلديه!.

منولالرغموالضغطللشدقاطةأقواهافهوالأخرىالعناصرلا
..--ءم-يد

فيتقاربهالتيالاْخرىالمعاددطلباقيبالنسبةالوزنخفيففهوذلك

-ثأنوهمابهماينفردهامتانخاصيتانوللحديد.خواصه

ذلكفيجعلهالخرَسانةوييهاالبناءعناصبرِتمددمعِامِليعإدلألي-يالجرارة

كبأقيآلخرشانَةمعدذعناختلفَمعدلهلوإذللبناالمعادن%صبلع

التمددبتواليالبناأجزاءوتفككتالمبانيلانهارتد--افيخيرىالمعا

-تماماًقطآبقةبنسبةالحديدتمددولكن!الليلفيوالإنكاثنالنهار

فيالخرسانةانكاشقدركذلكوآنكاثمهالحرفيالخرصافةلتمدد

بالحديدالمسلحةالخرسانةفإنولذامتماسكةكتلةالبناءيجعلالبرد

أمتنأنهاإذالشاهقةالعماراتوأساسالخزاناتقواعدعليهايبنى

معاَ...منهماأقوىبلالأسشتأوالحجرمنوأقوى

علىقدرتههيغيرهعلىالحديدبهاينفردالتيالثانيةوالخاصة/
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اصتعمالهوعمالكهربائيةالهندصةفنلأالخاصةوبهذهبهولةالمغطة

النيوالموتوراتالكهربائيةالاَلاتإنشاءاْمكنإذالحديدباكتث!اف

والحرحْللنقلواستغلالهاممكناَكبيرةبكياتالكهرباءإنتاتجعلت

عهلا...

حاجارتكنيكبيرةبكياتالأرضفيموجودذلكرغموالحديد

ا)ْالمعادنمنيُعتبرالحديدزالماإذوالأجيالالأزمنةمرعلىالبشر

الأفيذيهيوها...تذكرلاكياتإلافياممامنهالأرضتخرتلم

الحدبد.منالجديدةالمناجماكتثافمنتظمةبصفةإليناتحمل

تقلءالتيالمعادناستخراتمنأرخصبنفقاتالحديدويتخرت

الفائدة!!ورفب

ضستخرت!خامحديدوهوالحديدزهرالحديدمنوئتخرخ

الحدلدمنشققةألوا-عنعاضةوالصا-،اذاشهبعدالحديدقىاب

صا-.ضا--خب----..-.

بالقصديرطلبتوقداصصاتمنإِقيقةاالالواحفهواصفيحاآقا

أقووهوتماماًالوائبمنتنقيتهتمالذيالحديدفهوالفولاذأما

هبت!يبنياميناكتفهوقدتعامفيإلايُكتثفولمالحديدأنواع

در-فيوهوالمنصهراالخاالحديدفيبالهواءدفعبأنالاعاتصاخ

عالية.حرا!.ة

بلفا...كأسا-ا!ناعةامعالمكلفيالاَثالحديد*يدخلى

مجموعة.أوكفردالإنسانيشعملهماكلفياشاويةحجرأصى

علييتحيرالتيوالكباضي.ثاوقضباْثاباوصصاغاطرةامنهنمهبنجينما

مزتبيزالتيالمصاخآلاتوكذلكاصراتالقاهذهص!الااسفمثات
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تُضنعكذلكالدقيقةالأشياءأننجد،الوصفيفوقحدأالضخامة

منهتُصنعوكا...وإهـالفونوغراف.والدبوس.الرقكاْسلاكمنه

الحديد.إن...الجراحةأدواثمنهتُصنعوالدباباتوالمدافعالقنابل

الإنسانخدمةفيبسواءعامواستخدامه...واللامالحربفينستعمل

فيالحديدتجدالتيالدولةوإن...غيرهضدالإنسانحربفيم/

..َالقوةدعاماتمندعامهَأهمالحديدلأنقويةدولةتعتبر؟+ِضها

...والعمران...لنهضة

..ءزوللناسمناخفيهالحديدإن...حقًا...الكريمالقرآنوصدلتى

!يلالم7يلاث!
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مؤتتروحيطرحالنوم

،النوملظاهرةْنعليلَالتجدطويلَاوقتأوالطبالعلمأبحاثدامت

الاْصباببيانعنالعلمعجزأنبعدالنومفييحدثلماتفسيروإيجاد

تخعابللراحةجامحةرغبةالنومإنفقيل...للنومالمباشرةالدافعة

فيالرغبةوتنتابهأيضاَينامالمتعبغبرأنذلكون!،المنعبالمرهق

الظروفعليهقضتستإنبل...متقاربةمواعيدفيالمكدودمثلالوم

ساعاتهفيكذلكيامأعوامأأوشهوراًأوأياماًالفراشفيبالراحة

وجودهظروفعليهحتمتهااليالجسديةالراحةمنبالركم.المعهودة

جمعيةعضوكارنجتونهريواردالدكتوريقولذلكوفيالفراشفي

لتفسيرنظرياتعدةمضىفيماالاحثونتدم":النفسيةالبحوث

بالغرضتقملائمةواحدةبينهامنيكنولمكلهارفضتولكنهاالنوم

النومتعليلتحاولالكي!ياويةالنظريات(لمسماةالنظرياتتلكثلا

ثماليقظةساعاتخلالالجسمداخلسامةموادتكوينبافراضها

شبأنإلىالنظرياتبعضوترمي.الموادهذهيبيدالنومأنتقريرها

اإبعضهاويقول.الدمويةالمخدوارةفيغريبةحالاتحدوثالوم

العضل.الايعرخاءإلىينسبهبعضهاو،خاصةغددوجودإلىراجعالنوم

اليالحقاثقتفيرعنالواتعفيعجزتكلهاالنظرياتهذهولكن
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قليلاأوكئيرَاتنسحببذاتهاتائمةآدميةروحوجودأنهافيشكلا

((.النومساعاتخلالإلجسممن

روحرطرحالنومأناعتبارمنالعلمإليهوصلماأنالعلماءعدوقد

يراهااليالأحلامتفسيرامكنإذنصر،منبعدهمانصرًا،مؤقت

...قصرتأوالمدةطالتيقظتهبعدمنهافيتحققنومهفيالإنسان

فإذاروْيتهملهيسبقٍلمأشخاصأولأمكنةالناثمرؤيةتعليلوأمكن

منوتعجب،فوراعرفهمالناسبهزلاءالتقىأوالاْمكنةهذهزارما

اليقظة.فيواثماهدةالنومفيالرؤياحالةالحالتينوتطابقدتة

تقومماالنومفيالروحانسحابدلاثلمنإنتالمنأولوكان

الدكتورذلكوأثبتحلمكأنهاالناثمفيراهاالنومأثناءسياحاتمنبه

عمياءولدتسيدةإن:"الروحيةأصار"كتابهفييقولإذتتلهديعون

بدقة،تصفهاوأنبوضوحالأشياءترىأنأحلامهافياستطاعت

أعصابأنالتثريحمنوظهروفاتهاعقصجثتهاشرحتتوفيتولما

ميتة.انتكعندهاالبصر

جراحيةعمليةأجرىإنهجونسونلندسيجورجالدكتورويقول

ألنةشيئًاراْلىَقطتكنولمعمرهامنعثرةالتاسعةفيفتاةعينيفي

وملبسهالحجرةفيفردكلشكلتبينتالأربطةورفعتشفيتلماولكنها

كانتروحهاأنيؤكدمماالمختلفةالألوانبينتميزأنواستطاعت

بعينها.تراهأنتستطعلممافرىمنامهافيتنطلق

أحلامهمنيشاهدوهاعندماأعمالهمباْروعتامواأنهموقر؟-كثيرون

"النورالضاخ"المشهورةأغنيتهألفالذيأرثرسيمورمويفانالموسيقارمثل
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الث!يطانكأننومهفيسمعإنهيقولالذيثارثينيوجوسيبنومهفي

إ.الشيطان"أغنيةوسماهاللحنكتبحتىنومهمنصحاإنفمايغنى

إلىأدتجبريةمعادلاترأىبوانكاريههزيالمعروفوالرياضي

رياضئا.هامَاقانونااستكشافه

اليالرؤياتلككثيرًاصداهاالاْوساطرددتالتيالأحلاممنولعل

...الصحراءفيكان":وفيهيالغةبأكزمنوطبعتكتبعدةفينشرت

تلقىكلاهماوسيدةسيد،الأطرافالمتراميةالواسعةالصحراءجوففي

له.صديقلاغولالمحراءأل!يعرفوكلاهماالجامعاتأرقىفيالعلم

والعمران-،والحرسالاْدلاءمنرجالومعهماالدوابوعلفالماءنفد

المحققالموتمعناهبهعلمغيرمنمتجهأيفيوالاتجاه،بيدقصيئ

غيرطريفاإليهاقطعامجهولةواحةعنيبحثانوكانا،الرمالجوففي

الإبلفأنيمت،القنوطرجالهماومنمنهماوأخذالهمبهمانزل.مسلوك

الإراددبأنالاعتقادإلالهمامؤنسلاالقفرذلكفيالقافلةوجلت

إلىطريقوإماالدنياإلىطريقفإمامحالةلافيهمنافذةالسرمدية

.الاَخرة

تأياممنيوماالتصوفعلىيعكفوالمممنبعدوهوحلماالسيدحلم

.ْخ:ل!قالتيصفهاأنيستطعلمالبياضتلبسبيضاءبامرأةوحلم،حياتهم

البهب-نمكامهدْامعي-إلى-قمةرتطلعنقكفيتعلقهاالتيالسلسلة"خذ

قدكيذ-ْآوللارترىسوفلتأخذهاصفرتء!إذاالصباحوفيهناكادفنها

ال!ياح؟وي-.أمركاالسيد.-!وفعل؟"جم!الطر،تعرف!ويذللىوقدييءمعًا/

ب!ر!-ورتجاله!فوأهمثرفهضالسيد-فاصطحبإلحلموتذكز-نومهبننه!ى

،أكاس8
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نومهفيرآهالذيالمكانفيواحتفر.هابطةثمالكيبإلىذاهبةآثارأقدام

هووالقافلةنجاالذيالمأهولالمكانفوجدالأتدامتابمثمالسلسلةفوجد

."عليهبالعثور

روزينافالجوالةالسيدةأماحسنينمحمدأحمدالمرحومفهوالسيدأما

حصز؟تحتتقعلاذلكتشابهالتيوالاْمثلة.الكتابصاحبةفوربس

نأإثباتامكنوبهذاتحققحلمَانومهفيرأىقدبدلافردكلإنبل

بالروحسياحةإلاه!ماوالأحلاممؤقتروحيطرحهوحالةإنماالنوم

...اللهشاءحيثإلى

هذهالكريمالقرَانيقررالسنينمنالمئاتبعشراتذلكوقبل

الزمر:سورةمن42الاَيةفتقولالنومعنالحقيقة

فِيتَمُ!لَمْوَالَّتِيمَوْتِهَاحِينَالْأَنْفُسيَتوفَّىالله"

.1(مَنَامِهَا

الموتحيندائمايكونروحيطرحأيكالموتالنومفجعل

.النومفيومؤقئا

32فالاَيةبالنهارالنومذكركذلككتاباْولالكربموالقرآن

نصها:الرومسورةمن

"ومِن

مِنْفَضْلِهِ".

وَابْتِغَاؤُكمْوَالنَّهَارِبِالفَيْلِمَنَامُكُمْءَايتِهِ
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إلىوالطبالعلموصلحتىجدلالنهارموضعفيالنومموضوعوظل

ييلجامعةفيالبدنبةالربيةمدبرينصحإذالكريمالقرآنقررهما

.11النوممنبسنةالظهرفيعليك"نصهاخالدةنصيحةتلاميذه

كلالإرهاقبلغوقدأما:"برهوفر"مجلةفيجيلزرايويقول

خطةفيالنظرلإعادةالأوانآنفقدوالأرواحوالعقولبالأجاممبلغ

يغفوالإنسانأنهيوتلكبالراحةوشعوراالعملعلمقدرةيدناتزبسيطة

.غفوةيومكل

تدفعالنهارلخللالنيالغفواتهذهأنعلىالاْطباءاتفقلقد

القلبعنوترفعملليمتر03-15حواليالدمضغطوتخفضالكلال

مجهودبأيالقيامقبلالإغفاءأنلوحظوقد.المتعبالحملبعض

والذهنيالعضليللانتاجبالنسبةالعجائبيصنعبعدهأوعقليأوبدفي

والخطيبيكيافيمرالثوخديبوعضو.مسئلوقد.عامةالصحيةوللحالة

ذلكمعريقومالأصبوعفيليالعدةيتكلمأنيستطيعكيفالمشهور

اسحبماللنوممصرفاأعامل"إفي:فأجابالنهارأثناءالمرهقبعمله

فيظلأخرىوديعةاليومنفسفيأودعتإلابالسهرشيئًافيهرصيديمن

.1(الدوامعلىالتوازنتامرصيدي

عنكتابينألفالذيجاكوبونأدموندالدكتورأكدوقد

سنينعدةظلوالذي"تسزخيأنالمطرد"و"يجب"الاسترخاء

النوأوجوبشيكاغوحقيقةبجامعةالإكلينيكيةالفشولوجيالمعاملمديرًا

.النهارثناءأ

لقد".الجاةوابدأالقلق!)1كتابهفيكارنيجيديلويقول

http://www.al-maktabeh.com



جمعأنهالأولتياسيينرقمينيضربأنالأبروكفلر.دجوناستطاع

والتسعين،الثامنةمنحتىعاشأنهوالثافيعهدهفيالعالمعرفهاثروةأكر

هوالوراثة.فيهالاْولالسببفلعلعمرهطولأما؟ذلكلهتاْقىفكيف

يومكلظهربعدساعةنصفالإغفاءاعتيادهفهوالثانيالسببأما

ويستسلمالمكتبغرفةفيأريكتهعلىيستلقيفكانمكتبهغرفةفي

...التامةللراحة

تستطيعالأتلعلىفإنكتغفوظهرًاأزاعليكتعذرإذاقولهوبناج

بذلكفإنكاليومفيصاعةنمتفإذاالعشاءقبيلأريكةعلىتستلقيأن

النهارخلالفيتنامهاساعةلأن.يقظتكساعاتإلىساعةتضيف

أجدىساعا!سبعالمجموع.تجعلليلاتنامهاساعاتستإلىمضافة

ليلا.المتواصلالنوممنساعاتثمانيمنعليك
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اروحيألمس

نفى!فيوجدقدأمرحياتهعلىبالمحافظةالإنساناهتمامإن

الاْذى،عنهيدفعماكلعنالبحثدائبفهو؟الأولىالإنسان

مننفسهليحميكانإْمماوالمغاراتللكهوفافيولالإنسانفاستخدام

بل.الأذى2دفيلاالبحثتطورثم...وشرورالحيواناتالطبيعةغوائل

سارتونجورجالعلا.،ويقول...المرضودفعالصحةعلىالمحافظةو

الطبيتطورالحضاراتمنحضارةكلفي:ا(العلمتاريخ)1كتابهفي

أيةفيإغفالهايمكنلابحيثدائمًاملحةعامةإليهالحاجةلأن،مبكرًا

قبلماعصرفيعرفتوالعقاقيرالأعشابوإن.الأرض!بقاعمنبقعة

العملياتمنجريءنوععلىدالةوافرةمباشرةشواهدوهناكالتاريض

تربنة.آثاربهاجماجمو%ررتغذةالتاريخقباءفيماتمتالجراحية

سنة0025حوالييخهاتاليإليناوصلتالتيالطبيةاسبردياتاوأقدم

ونصهاسم03وعرضفاامز02ر23وطولهايبرزإبصديةواشهرهاالميلاد!-.

AVYعلىوتحتويسطرًا22أو02علمنهاكليحتويعمود018في

؟ستار5طولهاسميثوبردية.الرقىعلاجهاحا(ط12منهاطبيةوصفة

بهاووردوصفاتوفيهاالجراحةفيبحثعلىوتحتويسم33وعرضها

.يعالتلااسذيابالمرض!يسمىما

201

http://www.al-maktabeh.com



05الأعوامفياليونافيالفيلسوفظهرفيثاغورسذلكوبعد 1 0 - DA

قبل046عاموذلكالطبباْثيعرفالذيأبوقراطثم،الميلادقبل

أريستوتلثمالميلادقبل03!عامفيالاْطباءأميرجالينوسثمالميلاد

غبرْمعروفةأمراضيوجودأيضَاوقالواوإيراسرونسوبلاتووهيروفيليس

اسمالصرععلىاْطلقواإنهمحتىالقداسةأوالسحرإلىونسبوها،السبب

الناسكينإنحتىالشياطينأمراضف!ةراجتمْ...المقدسالمرض

الشياطين،منأميرًا72وحدهماقاتلاإنهماقالاإسرمحبركوامروالاْلمانيين

فيولسلىجونوقال...درجةالاْتلالشياطينمن2695.74و

Iعام VIAبالتوراةالاعراف!ممعنماهبالسحرالاعترافعدمإن.

أعراضمعأعراضهاتتفقلاالتيالأمراضبعضفيالاَراءوتعددت

عنالكشفأمكنالطبعلومبتقدمثمالمعروفةالعضويةالأمراض

علىعلاوة،الإناننفسداخلمنسببهاالتيالنف!يةالأمراض

العصي،جهازهمرضنتيجةالإنسانتصيبالتيالعصبيةالأمراض

فقدوالجراحةالعضويةالأمراضأما.العقلسببهاالتيالعقليةوالأمراض

يمكنلاأمراضذلكمنبالرغموجدولكن.قبلمنمعروفةكانت

فيالطبواحتار،المعروفةالأق!اممنقسمأيتحتتوضعأن

أعراضبعضمعاتفقتوإلطوأعراضها...وعلاجها،تضخيصها

الصداعفمثلا،منهاليستأنهايثبتالكشفأنإلاالعضويةالأمراض

جهازمنأيفيخللأييصاحبهالااليوالدوخة،سببهبعرفلاالذي

الحاليالقرنويتميز.المثابهةالأمراضمنذلكوغبر.الجمأجهزة

باْنه،بالعلىتخطرتكنلمدرجةِإلىالعلمفيهوصلالذيالقرنوهو

المس"عليهافأطلق،الاْمراضهذهمثلفيقاطعةنتاثجإلىوصلفد
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أمراضذلكعنفبتببحيلإنسانضالروحغزووهو"الروحي

المحوسالشخصاسالمالروحيدنجعوقد،عضويةأوعصبيةاوعقلية

بمالهيهمسوهوداثمًانفسهضداوغيرهضدالجراثمارتكابإلىأحيانا

تناولإلىالملحةالحاجةأعراضهضمنمبئإنبلالنا-!ينفعولاينفعهلا

الخمور.أولمسكر

الروحيةالظواهر"كتابهفيالسي!سلوجيكارنجتونالدكتورويقول

بعدالعلميستطيعلاوأقعيةحالةهيالروحيالمسحالةإن"الحديثة

الوتتفيكثيرايعانونألوفَابلالناسمنمئاتلأنأمرهايهملأن

الحالة.هذهمنالحاضر

الطبيةبالجمعيةالعقيةالاْمراضبقسمالطبيبالدكتوروبسزويقول

بعضفيبل،للجنونالمحدثةالأرواحرأيت"لطالما:الأمريكية

جنونهمإنلهمقيلالذينالمجانينأولئكأما،أسمعهاكنتالاْحيان

علىفرضهاالتيالجارفةالهيمنةالغالبفيأضاعتهمفقدفيهرجاءلا

.11الأرواحمنأومجموعةروحمنهمالواحد

للعادةخارق"تاْثيربأنهالروحيالمسهايسلوبالدكتورويعرف

"....وجسمهحساسشخصعقلفيخارجيةواعيةشخصيةبهتؤثر

الروحيالمسحالاتعولجتلوإنهفيقولويكلاندالدكتورأما

نزلائهـ.نصفمنالعقليةالأمراضمستشفياتإخلاءلأمكن

الحالاتهذهلمثلعلاجإيجادأبكنالمرضعنالكث!فوبهذاْ

إلامهدهفيزالماالعلاجهذاكانوإذاالروحيالعلاجعليهوأطلق

الذينوالاْطباءالعلماءلهيتوقعهكانمايفوقصيعاانتشارَاانتشرأنه
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ومنهاالدراساتهذهمثلتدرسالكبرىالجامعاتففي.بهنادوا

حتىالعالمبلادكلفيالروحيالعلاجدوروانتشرتوكبردجأكفورد

لهذابالدعوةويقوم؟ومجلاتوصحفونشراتكتبلهمأصبجت

فمنهم،والمقدرةبالكفايةلهممشهودعالميونأطباءالعلاجمنالنوع

:يقولوالذىوالجراحةالطبفينوبلجائزةعلىالحاثزكاريلألكي!ى

تعديلاتوأعضاثهالجسمأنسجةفيالروحيةالمناضطبعضتحدث"قد

-علاقاتبعضحقيقةتظهرالمناشطوهذهمعَاووظيفيةتشريحية

تثبتوهيوالعضويةالسيكولوجيةالعمليات-بينمجهولةطيعتهاتزاللا

علماءالإهمالكلبحثهايهملاليالروحيةللمناشطالمحسوسةالاْهمية

دنياللانسانتفتحأنهامع،والاجتماعيونوالمربونوالاْطباءالصحة

.!جديدة

بجامعاتالعصبيةالأمراضأستاذباورزفردريكأدوينوالدكتور

العلماء"عاف:يقولالروحيالعلاجفيالكتبألفالذىأمريكا

تمتلامعالجةقوةأيةبوجوديسلمواأنالحالبطبيعةالماديونالعلميون

أنهمعالذاقيغيرأوالذاقيالإيحاءتاْثيرإلىأوالطبيةالوساثلإلىبصلة

بالعلاجتشهدوكلهاقاطعًاثبوتاصحتهاثبتتااليالحالاتْألوفتوجد

العلماءأشدأخيرَافاقتغالبشر،قدرةقدرتهتفوقمنظورغيربروح

بصلةتمتلاالجسمخارجمعالجةقوةوجودبإمكانوارتيابَاضكاالعلميين

."مبروفهعقلطأوطبطعملعهآدةإلىما

اسمهمرضئابكتث!فأنالأخيرةالأيامفيالحديثالعلمتمكنقدإذا

عشرأربعةمنذالكريمالقرآنقرربينماعلاجهوحاولالروحيالم!
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:البقرةصورةمن275الآيةتقولإذالمرضهذاقرنا

إِلاكَمَايَمُومونَلَاالرِّبواياكُلُونَ"الَذِيئَ

.1(الْمَسِّمِنَالشئَيْطَانُيَتَخبَطهالَذي

،ء

بَقومُ
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الديناميكاعلممن

إلاالحركةبعلميسمىأوماالديناميكاعلمعنشيثًاالعالميعرفلم

؟الأرضعاى51!بهواتماحةساقوطنيوقيالعالملاحظحينماا664عامبعد

تسقطالتافاحةيجعلىا!ذياالسببفيفكروإمماتسقطأنهايدهثطولم

ضاههت.جبلىقمةعاررصأوبرشأصفوقومنالثجرةأعلمن

الأ!ض!تجذبوهلى...للجسمالأ!ض!جذبيمتدمدىأيإلىوتساءل

هذهعا!وعكف.دقيهحسابكلهلذلكوهل...كذلكالقمر

بحركةخاصةالحركةعلىفيأساسيةقوأنينإلىوصلىأنإلىالدراسات

الفعل.وردوالثقلالأجسامكل

بعضأدخلالذيأينثشينالعالمظهرالحاليالقرنأوائلوفي

يقولالتيال!نسبيةبنظريتهمنهاوخلصنيوتيننظرياتعلىالتعديلات

الرياضيةالعلومتطورفيجديدعصرفاتحةبحقنعتبرإنهاالعلماءعنها

..ج!نفهالفلسفيالتفكيرتطورفيبلوالفلكيةوالطبيعية

ومعادلاتنظرياتتحويكبيرةدرجةإلىمعقدةالنظريةوهذه

تحدثالتيالحوادثأنالنظريةهذهنتائجومن،لإئباتهارياضية

ترتي!ايرتبهاأنالمكانهذافييقيممنعلىيسهلواحدمكانفي
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واق!الحوادثكانتإذاولكن،المستقبلالحاضرإلىإلىالماضىمنزمنئا

عااشاهدإذا؟الزمنيتعاقبهاعلىنحكمفكيفمتباعدةأماكنفي

يخسف!لمالقمرأنهذافمعنىعث!رةالحاديةالساعةفيالقمرخسوف

الفمنالوصولفيالضوءقضاهاالتيالمدةقبلخسفوإنماالساعةهذه

آ-كوكبمنالخسوفيرصدعالمكانأنولوحدث\..الاْرضإلى

الاْرضبمالباحثيشاهدهاالتياللحظاتعنتختلفلحظةفييراهفإنه

القمرعنالاْرضوبعدوالقمرالاَخرالكوكببينالبعداختلافبقدر

الاْرضرسطحعلىنقطتينبينالبعدوكذلك.مطلقزمانيوجدفلاإذا

ولكم.عليهاالاتفاقالأرضأهلعلىيسهلمطلقةحقيقةيكونقد

..الأيالمنالملايينملايينعنامنهماكليبعدنجمينبينالبعدمعنىما

مقدعلىسيتفقانآخركوكبوسكانالأرضسكانأننفزضهل

توصوأتربنسبيةأشياءكلهاوالمسافةاءضلة،1فالزمنإذًا...؟البعد

السر!بالقطارالاسكندريةإلىالقاهرةمنسافرإنهالقاثلتوللذلك

بالدابة!السفرنعودشخصيندهثىفقد...ساعتينفيإليهافيصل

يندهثموقد!القطارهذاأسعماويقولوليالأيامفيالمسافةهذهيقطع

..القطارأبطاْماويقولدقائقفيالمسافةفهويقطعبالطائرةالسفرآخرتعود

لأاإلاذلكوما.بطيئاغيرهيراهقدسريعَاالإنسانيعتبرفالذي

أغلبفينحنبل...اعتادهامعينةسرعةإلىنسبهقدمنهماكلا

نحمأخرىأحيانوفي،مرورهوبطءالوقتبثقلنحسالاْحيان

...نعانيهامعينةلحالةتبعًاإلاذلكوماجريانهوخفةبسرعة

باْسا3جاءتدأودينيعلميكتابأولىهوقطعًاالكريموالقرآن
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يوموهاك...نعدمماسنةألفيبلغطويلايوماهناكأنفقررالنسبية

السجدةسورةمنالخامسةالآيةفيوذلك.سنةألفخمينيبلغ

ا!ط.نصها:

اليْهِيَعرجثُمِّالأَرْضلَىإٍالسَّمَاءِالْأَمْرَمِنَيدَبَر"

."تَعذونمِمَّاسنةٍالْفَمِقْدَاُرةيَوْأكَانَفي

نصها:االيالمعارجسورةمنوالرابعة

مِقْدَاُرةيَوْ)كَانَفِيإِلَيْهِوَالرُّوحُالْمَلَثِكَةُتَعرج"

".سَنَةٍالْفَخَمْسِينَ

المزمل:سورةمن17الاَيةعنهتقولالذياليومطرلأما

الْوِلْدَانَيَجْعَليوْمًاكَفَرْتُمْانْتتَّقُونَ"فكَيْفَ

شِببا".

الحج:سورةمن47الآيةذكرتهفقد

."تَعُذُونَمِمَّاسَنيماكالْفِرَبِّكَعِنْدَيَوْمًاوَانَّ"

بذانهاقائمةمنفردةحقيقةلهليتالزمنأنكذلكويقررأينشتين
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هذااستحدثوقد،أربعةأبعادذوالكونوأنالمادةخواصمنوأنه

لحظةفيوجودهنتصورشيءالثلاثةالاْبعادذوفالفضاء،الراجالبعد

فضاءلحظةلكلكاناللحظاتتوالتإذا!،الزمنيشملفهولامعينة

وقال.هوالزمنرابعًابعدًاأوجدهناومن،جهاخاصأبعادذوثلاثةجديد

نابليونفحرب...خلافيةمسألةمتصلازمنيَاتتابعًاالحوادثتيإجإن

هذهلسكانبالنسبةوذلك9391حربقبلوهذه1491لحربسابقة

الزمانيالمكانيالكونوإن...العكستكونفقدلغيرنابالشبةأما.الارض

أولوحبكتابشيءوهواشبهسيكونوماهوكائنوماكانماهومجموع

قادقدأينشتينكانفإذا.هوآتومامنهامضىماالحوادثفيهدونت

الكونأنيقررجديدعصرفاتحةاعتبرتعلممةونهضةفكريةحملة

حركةكلأنثبتقدكانوإذا...الحوادثفيهدونتبكتابأشبه

حالئاجاهدينيحاولونالعلماءوأن...الأثيرفييوجدإنماأوفعلقولأو

التقاطإمكانهمأساسعلىسابقةأصراتالتقاطبهايمكنأجهزةاخراع

الاْثير،نطباقيةوالأصواتموجوذاالاهتزازدامما،الحاليةالأصوات

باقخالديموتأنإلىيولدأنيوممنالإنسانبهتلفظماكلفإن

:قسورةمن18الاَيةتقولهماوهذامسجل

.عَتِيدٌ"رَييبٌلَدَيْهِإِ،قَوْليٍمِنْيَلْفِظُ"مَا

أينثتينالهقمافإنالكونلوحةفيوتدوينهاالحوادثعنأما

ذإالسنينمرالمئاتبعشراتقبلهالكريمالقرَانقالهماإلىيصللا

سيراهوأنهعملهعليهيسجلالذيالخاصسجلهلهإنسانكلأنيقرر

:الإصاءسورةمن14و13الاَيتينكنصالقيامةيومويقرؤهبنفسه
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لَةُوَنُخْرِجُعُنُقِهفيطَئِرٍهُالزقْنَاهُإِنْسَانٍ"وَكُل

بهَفَىكِتَابَكَاتْرا.مَنْشُورايَلْقَيهُكِتَبًاالْقِيَمَةِيَوْمَ

حَسِيبًا".عَلَيْكَالْيَوْمَبِشَفْسِكَ

الكهف:سورةمن94والإَية

الْكِتَبُووضعَ)1

وَيْلَتَنَايَاوَيَقوُلونفِيهِ

فَتَرَى

مَالِ

ئمَائشْفِقِينَالْمُجْرِميقَ

يُغَادِرورلَاالْكِتَبِهَذَا

حَاضِراعَمِلُوامَاوَوَجَدُواأَحْصنَهَاإِلَّاولَاكَبِيرَةًصَغِيرَةً

601؟ا."أَحَدًارَئكَلظْلِموَلَا
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الصفاتيراثة

تواعدعليهابنيتالتيالعلميةالنظرياتأهمالكريمالقرآنتضمنمَ

وقد.الحديثالعصربهايتميزالتيالعلومأهممنيعتبرالذيالوراثةعلم

،1(الحديثوالعلمالله11:كتابفيالنظرياتهذهبعضإيضاحسبق

وتحديد،والأباعدالاْقاربتربيةأووالاْبعادالأتاربزواجنظريةمنها

.الإنسانفيالجنس

القرَانبهاسبقاليالوراثةعلمفيالعلميةإلنظرياتضمنمنوإن

علمفيالدراصةاسسقامتفنذ...الصفاتوراثةنظريةالعلمهذا

وأجريتللصفاتالورادالسلوكدراسةإلىالعلماءأنظاراتجهتالوراثة

منوالاْنواعالأصنافمختلفعلىالمراتآلافالمختلفةالتجارب

قاثلفن،الشأنهذافيمختلفةمتباينةالاَراءكانتوقد...الكائنات

بليقولوغره،الاْمدونضطالاْبمنتورثإنماالكببةالصفاتإت

ذلكعلىوزاد،للأبالجدمنالاَخروالنصفالأبمننصفها

إنمإ"د!ش!وليسالصفاتبأنآنصقول

منتمكنَوك!فريتيِ..الفردصفاتفيتاليروِلا-ثع!اي6للأ

لبغضة--!رب---الأعثالورأب!-ة-ةتؤبدوعواع!-و!غأمثالإبجاد

قيصلأفيالىايمحكلى!كا!ايا-قطعَاوكانتالمشاه!"...
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التوارثقانون"أسماهقانونوضعإلى7918عامفيجولتونفرانسيس

كلأنفيالقانونهذاويتلخص،أبحاثهنتائجمناشمده"السلفعن

أمه،منالاَخروالنصفأبيهمنصفاتهنصفيأخذالاْفرادمنفرد

وجدقدإذ.بالتساويأبويهمنكلمنصفاتهنصفياْخذهذيئمنوكل

عدايخماالكروموزوماتمن48علتحتويبثريةلخليةنواةكلأن

العددوتمالعددهذانصفتحويفإنهاوالنطفةالبويضةخلايا

أصلتعدالتيالمورثةالجراثيمتحويالكروموزوماتوهذه.بتزاوجهما

بعددأسهمقدوالإْمالأبمنكلكانولما.للصفاتالإنسانوراثة

الصفاتتوريثفيلذلكيتساويانوالأمالاْبفإنالجراثيممنماو

والعلم.للعلماءنصرًاالقانونهذاواعتبر.للانسان

بعشراتالعلمقبلالنظريةقررهذهقدالكريمالقرآنأنعجبومن

مريم:صورةفييقولإذالسنينمنالمئات

وَمَاسَوْءٍآمْرَأَأَبوكِكَانَمَاهَرونَخْتَ"يَا4

.((بَغِئاامّكِكَانَتْ

هذاتورثلمإذآثمةاْوخاطئةتكونانيمكنلامريمأنأي

...والأمالأبمنتورثالصفاتأنأممط،الأممناْوالأبمنالخطأ
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اظيةاظليةعجالب

:الطارقصورةمن5الآيةتقولعندما

".خُلِقَمِئمَالْإِنْسَانُ"فَلْيَنْظُرِ

وهي...الإنانمنهخلقمادراسةإلىأمربل...دعوةفهذه

دراسةإلىدعاالحديثالعلمكانوإذا...حيةخليةهيالتي...النطفة

قرونبعدةالعلمالقرآنسبقفقددراستهافييجتهدزالوماالحيةالخلية

...دراستهاإلىالظرووجهالحيةبالخليةاهتمعندما

آياتهيإنماالإن!انأجهزةأنإلىوالتشريحالطبوصللقد

والعظمي...الهضميكالجهاز...صنعهوجميلاللهقدرةعلتدلعجيبة

وصلقدالحديثالعصرفيالعلمولكن...والبوليوالتناسليوالعصي...

والإبداعالروعةإليهتصلانيمكنماغايةاعتبرتالإنانفيآيةإلى

،الحياةجوهرأنهاثبتإذالحيةالخليةوهيألاالبثريللعقلبالنسبة

الخلية"أثركتابهفيويلون.أالعالمفيقولخليةفيإلاحياةلاوأنه

فيالنهايةفيتبحثبالحياةمئعلقةمشكلةكلإن:"التطوروالوراثةفي

خلية.هوإلاماحيكائنكلفإنالخلية

العظيمالنثاطنفهمقدإننا11:ليتلكوككلارنسالدكتورويقول
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تقومأنالممكنمنأنهنصدقلاقدولكناكبيرةمدينةفيالننوع

يخهاعملية،وأدبهدوءفيوغرابةتعقيدًاأكثربعمنيةنفسهاأجسامنا

منوتخلصبوليسيةوأعمالونقلومواصلاتتخزينْوإصلاحصعة

يحدثهوماهذاولكنةللحرارةوضبطللغذاءوإنتاجوإداىةنفابات

11.الحيةالخليةفيحفً

فيهايتماقياللحقةفي:العائلةطبيبمجلةفيمقولراتكليفأما

اذيااكتريامخلوقانههـعتامةبدقةالصنبرةالخليةتقرشالإخصاب

شالماالعموإن...شعرهوتموجاتعينيهلونحىطإنتاجهمجرممب

صتتتخلحي!أنإلىاجويضةباتدثالتيوالدوا!الأسبابإد!اكعنقاصرد

يتخلصروأنالرحمإلىوتصلىالنضحجةد!تبيةأنبعدمادتهانصف

كونِاالنصفانأتحدإذا!ف...بهمانصةءمنكذلكالمنويانالحيهِ

جزءَا15وضءثايبيهإذكبيرًاحدًاالصغرمنبالغةصغيرةواحدةخلية

كيلوئلاثةحواليإلىابدأيووتصلالجرامصتجزءملابينعتنرةص-

يبيهالخلايامنعددإلىالواحدةالخليةهذهأبانقساوذا!%سامات

خلية.مليون002حوالي

التعقيدأشدمعقدعضويكيانصغرهاص!الرغمعالىالخليةهذه

يقوققافأشدالحقيقيتعمَيدهاأما.جدأش!ديدالظاهربَوتعاقيدها

عاىالحائزكا!يلألكسي!سالدكتو!:هوالعالمييناصباءالأ1كباأحد

والجراحة.الصبافينوبا-جاثزة

تتحدالتيالثابتةالخلايا...الخلايامنفئتانتنكونالخليةهذهومن

والخلايا،والأنسجةوالغضاريفوالغددوالجلدكالمخالأعضاءينلتعَر
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.واليضاءالحمراءالدمكخلاياكلهالجسمفيتسبحالتيالمتحركة

الخاصمسكنهاتدبيرفينثاطها،المسثوليةمننوعينالخليةوتحمك

الجطعة.حيالومئولياتها

أما،النفاياتوإزالةكالاْكلمختلفةوظائفتتضمنوالىلأولى

مثلاياسالبكرفخلايا.الخلايامنغيرهاحيالبهيرةفمسئوليتهاالانية

السكر،استخدامعلىتسيطرالأنرِلينمنمستمرةصغيرةمضخاتتنتج

كوتودلاصتخدامهاالزيتمنصغيرةقطراتتخزنالدهونوخلايا

خلاياأما.الطعامتهضمالتيالخماثرتص!المعدةوخلايا!الجسملتدفئة

أصابفإذا،انماسباتفيغريبًاإسراغاوتسرعوتنثطتتحولفهيالدم

نفسهاإنتاتتعيدالخاملةالخلايافإنالميكروبوتكاثرجرحالجسم

العدو.لمواجهةعليهكانتعماالألوفمئاتتزيدضخمةبكميات

التيالمميزاتسوىللخلايايكنلمأنهولو:يلكارالدكتورويقول

بفضلإنها.العضويالكيانتبنيأنطاقتهافيكانلماالعلماءيعرفها

علتردالخفيةالحصائصمنأكبرهاثلعددبفضلوالظاهرةخصائصها

الجديدةالحالاتلتواجهالإنسافيالوسطفيالكيمائيةالطبيعيةالتغيرات

الجسم.حاجةتستلزمهلماتبعًاوالمرضالصحةحالاتفيالطارئة

بل،بهتقوموماالخليةهذداأماحياصىي!تهفونالعلماءزالوما

غيرانقامهاولاالعادياظلبةلانق!سامتعليلإيجاديتطيعونلازالواما

التيالخلايابحمعسرعلللوقوفالبحثفيجدوناساىاوما.اعاديا

فيئتوحدولكنهاأغراضهافيوتتباعدتتشكلواحدةالأصا!فيهي

سبنسر:روسكوالدكتورويقول.الإنسانجماتكوينوهيهدفها
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إلىنفهاالخليةبهاتقسماليالحكمةمناعجبيثيءالطبيعةفيليس

لهذاتختلفمنهاجماعةوكلتؤديهاوظيفةجماعةلكلشتىجماعات

واحد.أصلها-طهاولكنهاوتركيبًاقوائاالاْخرىعنالغرض

تمحالتيالطرائقبفضلأمكنلقد11:كاربلالدكتورويقول

فينتعمقأنالاختباروأنابيبالزجاجيةالأوعيةفيالأنسجةبزبية

وبخصاثصالحسبانفيتكنلمبقوىمزودةالخلاياأنتبينلقد،معرفتها

11.الحيالعضويالكيانتشييدمنبهانعرفها-تتمكن-لامدهة

منجزءهيالتيالخيةمنبتمالإنسانخلقأنالعلماعرفلقد

لاخصائصومنالأرضتنبتهالذيالغذاءمنتتكونواكيالإنسان

نص!فها.

نصها:التيتسسورةمن36الاَيةفييمالكرالقرَانبهقالماوهذا

ش!امِمَّاكُفَهَاالْأَزْوَاجَخَلَقَاثَذِي"سُبْحَنَ

1(.يَعْلَمُونَلَاوَمِمَّاأَنْفسِهِمْوَمِنْالْأَرْضُ
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؟5َ5َ3صصمصهصصص
(1تموِبماحْسَنِفيالمنسَانخلقنالقد"

روحنعتقدقاليسالإن!انإنكاري!!اح!يسأالدكتو!يقوا!

الملاحظة.فيأساليبناابتدعتهماإنماوالجسدالروحأنإذ.وجسد

فيليمتدوإنه.وشمعو!عضويةوصوائلأن!جةذلكعا!ماوة3عافالإنسان

البعديمازلمحااضلاثةاالمكانيةالأبعاديمازفهواشمانواع!هـالمكانواحدآن

بكامله.تحتويهلابعةالأشالأبعادهذهواممن.للكتلةالرانمالزمني

.المادةنطاقخاصجكذاكيوجدالخيةاالمادةفييوجد!افالشعوش

اسناقبلفلامجموعةفيتناوا،نستطيعأنمنأعقدذاسكعاىفالإنسان

وهو.الملاحثلةفيالخاصةطرقنابواسطةأجزاءإفنحللهأمابدراسته

عليه.يكوتماأحنفينجدهإليهنظرناأينما

:التهتسوصةمن4الآيةفيياقولالذيالكريمالقرآنإن

".تَقْوِيمٍأَحْسَن!االْإِنْسَانَ%لَقنَا"لَقَدْ

تتوعبهمامدىنعرفحتىتقدمتقدالعلومتكنلمعصرفينزل

الحديث.العصرفيالعلميالتقدمعنهاأفصحأعلومنيانةالشرالاَيةهذه

وأاداخلياتركيبهأوشكلهأوأبعادهإلىنضأ!ناماإذافالإنسان
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يفعفهو،تقويمأحسنفيحقانجدهالخارجيةأعضا"تراكب

بطلقبابين%ي،والنجمةالذرةبينالمسافةمنتصففيالاْحجامسلممن

سلمأولفيفلوكان،الكبرفيالمثلبهيفربوماالصغرفيالمثلعليه

أكبرهناككانلماآخرهفيكانولوفنهأصفرهناككانلماالأحجام

والكبير،الصغيرتظهرالتيوالمقاييسالمعاييرلذلكعندهولاختلتمنه

طولأوالاْنسجةخلايامنخليةألفماثتييعادلالإنانفطول

الألبومينجزيئاتمنمليارينطولأوالعاديةالمكروبإتمنمليونين

آلافأربعةمنأكثروضعيلزمهبينما...الأخرىبجانبالواحدة

يقولكاأفرستجبلارتفاعإلىلنصلالاَخرفوقالواحدوقوفَااسجل

كاريل.ألكسيسالدكتور

له،أهميةلاللانسانالمكانيالحجمصغرأوكبرإنقائليقولوتد

منأنهاالعلمأثبتقدالأبعادهذهولكن،الماديةبأبعادهالإنسانيتغيرفلا

الأنسجةخلايابخصائصيرتبطانوالعرضفالطول.بمكانالأهمية

.العضويالكيانفيوالبناءالهدموعملياتالكيمائيةالتغيراتوطبيعة

اذيجعلهبالغًاطولافطولْالإنسان،معينةبسرعةينتشرالعصيفالتيار

الحركيةاستجابتهتكونولذلك،الخارجيةللمؤلراتبطيءإدراك

شديدًاتصرًاطولهفيقدرإذاوكذلك،الضررقطعَالهيسببممامتاْخرة

فيالتحكمإمكانتفقدهسرعةسريعًاالعصيالإحساسصيانكان

المناصب.التفكير

النشاطمنتكونحيكائنأيلدىوالبناءالهدمعملياتأنكا

العملياتهذهنشاطفإنولذلك،لحجمهبالنسبةجسمهمساحةمْمدراتساع
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أقلفالحصان،الصغيرةعندمنهأضعفالحجمالكبيرةالحيواناتعند

هومماأكزالإنسانطولكانفلو.العملياتهذهفيالقطمنثاطا

مناونزعتثاليهماويةالتفاعلاتشدةفينقصذلكعنلنجمِعليه

عنقصرإذاأما.حركتناخفةومنإدراكناصرعةمنكبيرًاقدراالزيادة

يستطيعلافقدزادتولوةتزدادالكيماويةالتفاعلاتسرعةفإنذلك

به.الكتابةاْوالقلمحملالإنسان

قفص!داخلربيعلقةوإلرئتالطفالقلب،الداخليالتركيبفيأما

الأعضاءنجدحينفياصدر!اوضملوعآلغمودك!مْقزيمنَيتكودْعظمي

سائلةوموادبأغشيةمبطنةعظميةصناديقتحتويهاوالنخاعكالمخالريقة

---َ--ي-----------------.ولزجة

أعضاءأكانتسواءتمامًامتساويةأبعادعلىالزوجيةوالأعضاء

والحاجبان.الداخلىمنوالخصيتانوالجيضانفالكليتان؟باطنةأمهرةضإ

واحدةكلىوالرجلينواليدينوالثديينوالأذنينوالأنفالعينينوفتحتا

منسأصيوهميئخطمرمافإذا،ألجسممنتصفمتساومنبعدعلىمنها

علع!تكلأننرىتسميناجقسمهالإنانفيومرالرأسمنتصف

والأذنالأنفوكذلكالأخرىاسينامعالخطهذامنمتاويةمسافة

هذامنتصففيثلاالفمأنفرىالضرديةالأعضاءأما.ذلك:غير

الأخرىفييضابلهناحيةفيالقلبأننرىالداخلياكر!صيباوفي...الخط

.والطحالالكبد

يحققالوض!عهذاأننرىالجسمأعضاءوضي!إكنظرناماوإذا

حهوتأيالإنسانبهمايسمعبوضعهمافالأذنانللانسانتقويمأحسن
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الأنففتحتابهانتولوالي!ار...أواليمينمنالصوتأكانسواء

رائحةتختلطإذرائحةأييميزأنالإنساناستطاعلما...مثلاكالاْذنين

يكونولا...عليهاالحكميمكنفلااليمينمنأخرىمعالشمالمن

التجاور.هذاالأنففتحنافيهاتتجاورالتيبالدتة

يرىأنيمكنفهل...الجسمأسفكفيمثلاالعينكانتلوترى

وقدالأذىمنالعيونتسلمكانتوهل...رأسهيصيبقدماالإنسان

فيالعينانكانتلو...والاْوساخالترابحيثالأرضمناقزبت

نإ...العينالعطبأصابماإذاالضرريكونفكيفواحدةفتحة

...أخرىفلديه...عينهأصيبتماإذايعملأنلبشطيعالإنسان

...القدموكذلكاليدوكذلك

...الأْذىمنيححيهاجفنَالعينهأن...الإنسانتقويمحسنمنإن

الغبارتحجزشعيراتالأنفوي...عنهاالشمسيعكسسْعرَاوللجفن

تجعلهاغددتفرزهماء...وللعين...الداخلالهواءوندفىء...والتراب

الأنفوشعيرات...الأنففيالغددهذهلوكانتفكيف...تجفلا

؟...العينفي

..الجسمفبصغيرةقطعةإلىانظربل...الجسمعضوفيأيإلىانظر

ولا...الخارجإلىالسوائلتخرجاليالجلدمسام...العجبترى

تقومأكانت...العكسكانتلوكيف...الداخلإلىتدخلها

مهما،واحداتجاهفييسيرالدمتجعلالتيالدمويةالأوعيةهذه...حياة

اللهقدرةجلتألا...وشأنهالوتركتكيف...الإنسانأوضاعتغيرت
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...العظيمالقرآنوصدق...اللهوسبحان...*وعظمته

."تَقْوِيمأَحْسَنِفِيالانْسَانَخَلَقنَا"لَقَدْ
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الانسانعظامَص

تكررفقدبالغااهتمامًاللانسانبالجهازالعظميالكريمالقرآنأثتم

الإنسانتكوينفيالأصلهوالجهازهذاأنيفيدماسورةمنأكزفي

:تقولالتيالمؤمنونسورةمن14الاَيةفيكا

.1(آخَرَخَلْقًاأَنْشانَاهُتمَّلَحْمًاالْعِظَمَ"فَكَسَوْنَا

عندالأساسفهيالإننانبشخصيةتحتفظالتيهيالعظاموإن

:تقولالتي78الاَيةيسسورةفيجاءفقدالبعث

يُحْيمَنْقَالَخَلْقَهُوَنَسِيَمَثَلًالنا"وَضَرَبَ

.1(رَيِمٌوَهِيَالْعِظَمَ

:89الاَيةاءال!سورةوفي

لَمَبْعؤُنونَأَءِنّاوَرُفَاتًاعِظَامًاكنَاأَءِذَاوَقَالوا"

."جَدِيدًاخَلقًا
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:فتقولالقيامةسورةمن3الاَيةأسا

عِظَامَهُ"نَجْمعًأَلَنْالْإِنْسَنايحْسَبُ"

يماالكرقررالقرآز،قدإذا...الإنسانتكوينإعادةيفيدالعظاموجمع

العلمموقففما.والإعادةالخلقفيالأصلواعتبرهالجهازهذاأهمية

؟القرَان5-فماالحدلث

اضل!ااوتحققبهتنطقحديثًاللعظامإنيةالبشراللالاتعلميقوك

وكذلكحياتهفيالعظامصاحبلهتعرض!مامدىعلتدلبكتاريخهفي

مماته.بعد

!!أيضًامرتهوبعدحياتهفييحددللانسانالعظميفالهيكلي!

او!يهابهِب!--آلخلصؤذرتجة!هيبوعح!،صاحبه

قضاَهارزبَممعمىهـا!صذاثاعقاا:ترض!!م!لألمهفىخلطقناكيهااق

نااسهولةافئ.نه.هوصببيخ!ااتابتهالتيوالأمراضالحياةفيصاحبه

أوصافه.منسائاأقيباتعا!يخطِقدماكلعنالان!انعظامتجيب

با!ء.والأبتالتترعلرهفيشأنأيشأنللعظامأصبحلقد

ونثأةالعالمفيالحف!اىاتيختاشكتابةفيالآثارعلماءالعظامساعدت

العلماءالعفمياالجهاضأفادوقد.للكائناتتمالذيوالتطورالبشرية

الموتأسبابعلىالوقوفلههيسرتجثالجرائمبكفاحالمثشغلين

الميت.عظامعلىيلقونهاالتيالعابرةالنظرةمزاوذلكالقتلوإصابات

أسهلشعظامهص!شتاريخهالكائنمعرئةإنالسلالاتعلمويقول!
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متاعدةالعينينروإتمت!عةطويلةاشنجىاجمجمةفمثلاالأمور.
"---!-َ،.2--ً----.--

صلالةعلىالوقوفجداالسهلومن.الاتينمننسببااطولوالذراعالط

أصله.فيالخلطودرجةملونغهيرأوملوئاكانإنالعظمعاحط

عاىالوقوفأيمبراسظمياأصا-صاحصهـ-الهيكليم3

الذ!صتم!ص!!انتاكيهرةالفإالملاهغابتأنبعدأذف11ذكراجن!ه

صاحصع!الأ،ء!أسهاتصالحديثالعلىيقوت...؟الأنئىعن

-أإذافي!حدد:حدهاالجححج!حةفإن.الح!ن!سعلىاسقولتاالعظم

إقو.ممعبسطجت002ِشح!أةادِ-تٍيخدذ!جااشجمجمةاتاع

أكش!السأهَ:كألحه21ِموعاإ.أةالىِفيأ،!بىأقاالحواجبمعضاإحافات

المصيكلىأ-ذِفصلهل!حخلمالإجعصَآلذا:لىاَلاةاضفم!إاوصجا!الىصاتساغا

.-،-ا!هيكلىص-وأصضة!Jأضاطمرأةاآ!فميا

ط!-يحددد.ضا،حهاعمهثإذةنانصميالاا!فهااأو!اهـ!حبأما

فيمضصص:لًااضخذاعظحةتضوص-عبارذإِجلىاامةق-4دإ-الفخذءعفاإ

دصصد(افِأدقامةا-ضرأما.ستجمش!ا6038.ساتانتاكاىيديزو8801

لأ20448ْأ!ناتاعا!يد:ب9ِورلم!فيمفهِودًااضخذاعفمةأاصوض-

:جنهعهونهِاسثخ!ااصاكلاسقأءاتحدتوهكذا.سنتيم!!ا

دسهاوسِاالأسنا-بِاعمأنإذأسهابانهاتتحديدأما.وأوصافه

اصالهِ!!ذأثقىأطعًاتحديدًاانىتحدداذصا!صهذهجةْتِودضوحلفا-ثا

صاحبعاشهارربَإاحىىاتحددكلهانف!سهاااسف!اوبناءالرأسعظام

.ا!ظامار

الأض!ىالحسمأعضاءدونوحدهاالعظاهأناأخ!صاتض!وقد
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استطاعوبذلكقبرهافيالسنينالأفتغييردونخصائصهاعلىتحافظ

وقد،وأعمارهمحياتهمقصصوكتابةالقدماءتاريختدوينالعلماء

وقرابةوالوراثةالبنوةحولىتقوماكئيالعديد*المشاكلالعظامحلت

لبعض.بعضهمالناس

بوزيناأ.الروسيالعالمكتباسلافنا(مع)حديثعنوانوتحتْ

صوفياسانتكاتدرائيةوترميمتجديدبعمليةالقياماثناء)فييقول

وكانقاعدتهعلىزخرفيبنقشالمزينالمرمريالتابوتفتحكييففي

ياروسلافالأميررفا!يضمالفريحهذاانطويلأمدمنذالمعتقد

غير،الروصيئالحقاسمتدتقوانينمجموعةاولواضعالحكيم

ياروصلافالاْميرهورفاتهذاأنمنالتأكدالمستحيلمنكانأنه

بعديمنعلمهذاأنغ!ر.مراتعدةمكانهمنونقلفتحقدفالفريح

الرفاتصاحبشخصيةمنللتأكدمحاولةعلىالاقداممنقرونعثرة

دمترييدعلىممهارةالعمليةهذهتمتوفد.المرمريالئابوتفيالمدفون

والرجكالطبيةللعلومالسرفيتيالاتحادباكاديميةالمراسلالعضوروخين

الأولالضيبالمعهدوالإشعاعروينتجناشعةكرسييرأسالذي

التابوتهذاأنللشكمجالايدعلابماروخينواثبت.ليننجرادبمدينة

.ياروسلافللأميرالأخرالمقرهو

علىمنكبوهوروخينعلىمضتتقريباسنةاربعينأنوالواء

بصلاتيحتفظوهوقرونعدةمنذعاشواالذينالناسامراضدراسة

وكثيرا.بلافىنافيوالمؤرخينالأجناسوعلماءالاَثاررجالبأبرزوثيقة

الىالحضاريةالقيحةذاتالمتاحفموجوداتالننقيببعثاتترسلما
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اندرفيالأميرمصرععنالتاشيخذكرما!تتفقالمعلوماتهذه

غممانه.بعضدبرهامؤامرةنتجةحتفهلقيالذيبوجويوبسكي

النين.منالمئاتعثراتمنالقرَانقر!هماالعلمقر!وهكذا

وأهميتهاأالعظايرحيويةتقرفيالنبنبمئات11القرآنسبقوكذلك

هيإمماالإنساناعظاتعتبرالعلومكانتفقد،الإنسانوظائففي

باقيوقى!!صيبالإنسانتوازنلحفظقامتفيهاحياةلاصلبةدعامات

وأبعدذلكمنأخطرأفهاالقرآنيقررحينفي!عليهالجسممكونات

نأربهدعازكرياسيدناإن:الرابعةالآيةتقولمريمسورةففي،أثرا

منه:العغوهنوأنهعاقرًاكانتامرأتهأنمنبالرغمغلامًايهبه

الرَاسُوَاشْتَعَلَمِنَيالْعَظْئموَهَنَإِنِّيرَبِّ"قَالَ

شَميا((.رَلىِّبِدُعَائكَالَ!فلموَشَيْبًا

هذا:بعد...الأولأدالعظربإناتعلاقة!يعالكرالقرآننبهفقد

القرآبىاليهببقمالحلإدثلك!فِ!إا

عصرنافيالصبيةاالأبحاثانثارعملقد":راتكليف.ر.تيقول

تعدكانتأنبعدأالعظاحيويةأسرارعنللباحثينالستاشفأكأاحالحالي

ابرحيةغيرجامدةأشياء

حياةعليهاتتوقفمهمةوظائفللعظامأنأخيراالعلمقرروقد

الفوسفورمنالجمإليهيحتاتماكلعلتحتويفهيالاءنسان

وحركةالقلبضرباتيحفظتنظيمًاتوزيعهعمليةوتنظموالكال!يوم
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اكسأشعةتحتالقدامىعظاممنيصلهمايضعالذيروخين

الذينأصحابهاعنوتحدثنا...جديدمنالحياةفيهاتدبفكاْنا

كانأنهالأميرعظامفحصمنثبتوقد.الشينمئاتمنذذهبوا

والجراحالثروخمنكثيرعنكشفتكاالمفاصلفيبتثويهاتمصابا

ومنالنقرسداءومنالداخليةالافرازاتغدداعتلالمنيثكووكان

فطالتغيراتمننستنتجأنالممكنمنأنهوواضح...الأوراممنعدد

...أصلاقامنهيثكوكانماذاالعظامنمودرجةومنالعظميالهيكل

الانسانهيكلأنفالمعروف...أمراضهمطبيعةعنفكرةنكونوأنبل

الكفايةفيهبمانثيطةتكنلمفاذا.الدرقيةغدتهحالةِعلىكثيرايتوقف

العظاموتصبح...بطثااكزيكونالعظمينموالهيكلالنموفانفرةاثناء

الحركةعنوعجزاعرضاويزدادالرسغطولويقصر...اتساعاأكر

طوليزدادالمعتادمناكزالدرقيةالغدةثاطكاناذا...وبالعكس

عرضا.أقلوالنحاف!وراحتهالطولالىأميلاصابعهوتصبحالعظميالهيكل

عنالظواهرهذهتخفيأنصنةال!أوحتىاومائتانسنةمائةتستطيعولا

الهونتدامىبينمنمرضاهيتخذالذيرونتيجناشعةإخصائيعين

البثسراجناسأقدممنوهيوطفلهاالنياندرشالامرأةمنبلوالمغرل

رجلرفاتروخيندمز!طعلىيومذاتعرضوعندما.الأرضعلى

نإقالوفاتهسببعنالكشفبهدفالسنينمثاتمنذالرابووركط

الجراحمنكبيربعدداصابتهبسببحتفهلقيقدالمجهولالرجلهذا

كانتفقدالطعناتبقيةأما-الإماممنواحدةوضربةحادةآلةبواسطة

ابرجليدأناتضحوتد.الأرضعلىالرجلانبطحأنبعدالخلفمن

نأوتجينحربةرأساضلاعهأحداخترقتبينماتهث!تقدالينى
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اصوالوالبيضاءالحمراءإررماياتكرتنتجمالعفاأفإنوكذلك."دعضلات

منيقربمايموتدقيقةكلأذنصصفأذيكفيواعَانقصانجا،الإنسانحياة

ح!ففو!اذاكيض!تعوالعظاموعاىالحصِاءالدميات!ِص-ميونا018

فيهيحفظصخزنًامالعفاأويعتير.العظامعاتاقيعا!الملمَىالعبءنعرف

الحاجة.وقتإفاستها،كهص!اشائدةالغذائيةالموادالجم

الجهازعلىمباشرًاتأثيراتؤثرالعفإمٍحا(،أنحديثًاالعلمقرس!ا

التوالدعاىالإنساتقدرةفي.جاشراتدخلاًتتدخللذلكوأْثاالعصى

ال!هـيم.اِنالؤقالهماوهذا.الأطافال:إتجاب

ي!!الم!ثلإطييلاث!
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المبئجنةعلممن

كيئج6

للقرآنالعلميالإعجازبابوفي"الحديثوالعلم"اللهكتابفيا

الكريم،القرآنبهجاءالأجنةعلمفيوالعلمالطبإلبهوصلماأنثبت

وأغشية،الجنينفيالنطفةومكان،الخلقهذاوكيفية،الإنسانفخلق

آياتوهناك.إليهالعلمالقرآنسبقذلككل،شكلهوتطورات،الجنين

الاَيةبينهاالمذكورالكتابفيالأجنةعلمفيلتناولهاالمجاليتسعلمعلمية

VAتقولالتيالنملسؤرةمن:

تَعْلَمُونَلَاامَّهَتِكُمْبطُونِمِّنأَخْرَجَكمْ"وَالله

لَعَفَكُمْوَالْأَفْئِلىَةَوَالْأَبْصَارَالسَّمعلَكموَجَعَلَشَيْئًا

نا"تَشْكُرونَ

عصرنافيالعلمإليهاوصلعلميةحقيقةممتأكزتقررالاَيةهذه

الحديث.

يدلوهذاالأحياءعالمإلىالجنينأخرجهوالذيوتعالىسبحانهفاللْه

العلمقررالولادة!هلاوتدموعدفييتحكمأنالإنساناستطاعةعدمعلى

الطبيعيةالحملفزةأنمنبالرغمالولادةيومتحديدإطلاقايستحيلأنه
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028الحملفترةيحتشونالاْطباءأنمنوبالركمأشهر،تسعةتبلغ

لوحظأنهإلامباثرةللحمكالسابقالحيضأيامأولمنالمتوسطفييوما

مطر:وجيهالدكتورمحمدويقول.المرتقباليومفيتتحددلاالولادةأن

هيوإنمابالضبطالمدةهذهبعدتلدأنبدلاالحاملأنيعنيلا"وهذا

أخرىأرقاموهناك."أوكثيرةقليلةبأيامأوتتاْخرعنهالتاريخهذاتسبقتد

مدةتتراوحالحملحالاتئلثيفيأنهلوحظفقد،الأطباءبهايقول

تقلأوتزيدفقدالباقيالثكفيأما.يوما288ويوما272بينالحمل

ذلك.عن

الثلثين؟منأمالثلثاْمن...؟الحاملهذهفريقأيمننرىفيا

.ممددالمتوعالتاريختسبققدالولادةاْنذلكبعدالاْطباءيقررثم

طويلاتأخراتتأخروقد،يوم002بعدالولادةتكونأنفيمكنطويلة

وهكذا.يوما934ًإلىالحالاتبعضفيوصلبليومأ033إلىيصل

...الطبوبراعة...الكث!فوتقدم...الحسابدقةمنبالرغم

للحامللادخلإذ،الوضعيومتحديديتحيلفإنهالفحصوموالاة

...بالولادةاللهأمرالحاملتنتظركاالطبيبوينتظر،فيهللطبولا

لأيدخللاعمليةنفسهاالولادةأنالحديثالطبيقرروكذلاث

نهايتهإلىالحمليصلفعندما...إراديةلاعمليةفهى،فيهاإنسان

إلىالطردهالجننعلالرحمينقبض...تلدأنللحاملاللهويثاء

الاْجهزةعنولاالانقباضهذاعنشيثاَبعدالطبيعرفولم...الخارج

استقبالفيالحامللمساعدةإلاالقابلةأوالطبيبوما.عليهتثرفالتى

باْحد.استعانةدونممتالولاداتملايينمنوآ...وإعدادهمولودها
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فيالإعجازأوجهمنآخروجاًالأجنةعلمفيالتقدمأظهروقد

هدف،مقصودقىتيب،الاَيةهذهفيالحوالىقىتيبفإن،الأيةهذه

وهي،الماضيةاغليلةاالنواتفيإلايعرفهالمجقائهتالإن!انتعليمإلى

يرىولايحمكل!يولدعندماا!ف!!افا...اطفلىاثيالحواص!خلق!تب

عثرخسةبعذلايرىولااغلاموااضوءتمي!!افييبدأثم.أياملعدة

إلايستعمل!هاأنالطفلىي!تط!فلاالأخرىوالحواسالعقلأما...يوماً

التيالاَياتأناءصتيباثذااغراناقصديؤكدومما.طويلةأعوامبعد

مثلى:ال!رتيب-ثذاكانتالحواسهذهفيهاوصدت

السًمع"إِنَّ

1(.مَسْئُولًاعَنْةَ

كَانَاولَئِكَكُكوَالْفُؤَادَوَالْبَصَرَ

."وَالْأَفْئِدَةَوَالْأَبْصَرَالسئَمعلَكُمنْشَأَأَالًذِيوَفَوَ))

))وَجَعَلَلَكُم

".تَشْكُرونَمَّا

قَلِيلًاوَالْأَفْئِدَةَوَالْأَبْصَرَالسئَمع

السَّمعلَكُموَجَعَلَأَنْثاَكُمْالًذِيهُوَ"قُلْ
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."وَالْأَفْئِدَةَبْصَرَوَالأ

عَنهمْأَغنَىفَمَاوَأَفْئِدَةًوَأَبْصَراسَمْعًالَهمْوَجَعَلْنَا"

."شَيْمِّنأَفْئِدَتهُمْوَلَاأَبْمَرُفمْوَلَاسَفعُهُمْ

التحكمأما،شيئاًفيهالإنسانيملكلااللهعطاءمنكذلكوالحمل

عاشواقدالملوكينهمنكثرإن.مستحيلأمرفهذاالمولودجن!رفي

وأالعروشدكوهـيرثونانجابمحاولةإلاالحياةفيلهمهمولاوماتوا

وعرافيهمأطبائهممعنجاولاكمتعددمنبالرغمبالإخفاقفباءواالزاوت

ينجبونلاوقد،الإناثوتتوالىبر"لأدة،إناثاينجبونفقد...كهنتهم

--:%.إطلافا

العظةموضعهيعزلَأقصص،وامخذيثالقديمالتارعويحدثنا

هذهمنالوافربالعددلينوءالقد%التارعوإن.الثأنهذافيوالعرة

كثريعرفمنافكلى،فيهنعيشىونحنالحديتالتاريخأماةالقصص

...الأنىأو...الولدطلبفيالمأساةمبل!بلغت...قصةمن

الحاليإوانإصراطوىقصة...الحديثالعصرفيتصةأشهرولعل

وض!ر"عقدليلةوفيشوجها0591شةنهايةفني.السابقةوزوجته

ونصفمترمن!ثماكلطولكب!!اتو!غيفانأبيضجنفيهطبقببهوارها

منهيتصاعدوموقد...بيضفيهوآخرجرج!!ومقدونى!فيهوطبق
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وذلك...يسسورةبهالماءفوقهوضعطريقاالزوجواجتاز...البخور

وأعطئالحلمدونصغرولدتم!مالعقدعقدعندماتم.مراتأرج

الإمراط!رفعلوهكذاء..ولدأًاللهسيرزقكقاثلاوردةالإمبراطورة

الول!.إنجابإلىالسبيلأنهثاعماوالإمبراطورة

فلجأت...بماًأوولداًالإصراطورةقيزقولمسنواتثلاثوانتظرا

الفحصتحتأيامأظلتيكاأمرفني...مكانفيكلبابهتطرقالطبإلى

أليتض!الدكتورعندكييفنبعولجتروسياوفي،نيويوركبمستشفى

عندالأرجنت!نوفي،إيفانوفيتشالدكتورلدىليننجرادوفيسرانو

..ثموالتقايذالتعاوإلىاتجهتثملياوإيطا،يسراسووفي،جروسونداارنيا

ولكن...إندونسياقديسلقبعليهيطلقالذيصبوحباكوعالجها

الولد.ب!بب...الإمبراطوروطلقها...بالإخفاقالمحاولاتهذهباءت

السنواتعشراتفيبذلتالطبجانبمنالمحاولاتملاينإن

منويحيواناخصابنتيجةالحملأنهيحقيقةإلىالطبوصا!بعدما

مخصبغرالرجلماءإذاكانأما...للاخصابقابلةلبويضةمخصب

بذلمهماللحملسبي!فلاالإخصابعنقاصرةالمرأةبويضةأو

...أمرمستحيلالجنينجنسفيالتحكمأندقررالطبوكذلك...الطب

قرناًعشرأربعةمنذالقرَانبهاجاءحمْيقةالحديثالعلميقرروهكذا

القاثل:عزفبقولالورىسورةمن05و94الاَيتينفي

يَشَاءُمَايَخلقوَالْأَرْضِالسَّمَوَاتِئلْأ"للهِ

الذدكُورَ.يَشَا"لِمَنْوَيَهَ!ثإِنَثًايَشَا"لِمَنْيَى
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عَقِيمًايَشَاءمَنوَيَجْعَلُوَإِنَثًاذكْرَانًايزَوِّجهمْأَوْ

.1(خَبِيرعَلِيمإِنَهُ

منالمئاتبعثراتصابقاًالعلمالحملعنيمالكرالقرآنبهجاءومما

الآية:تنصإذالبقرةسورةمن228الاَيهَ...السنبن

وَلَايَههـبَّصْنَبِأَنْفُسِهِنَّثَلَثَةَقروء"وَالْمْطلَمً!ت

".أَرْحَامِهِنَّفِياللهخَلَقَمَايَكتمْنَأَنْلَهُنَّيَحِل

نأثبتأشهروقدثلاثةيقابل!أوحيضاتثلاثهيقروءوالئلاثة

أما...وداخلياًياًظاهرظهرتقدتكونالمدةهذهبعدالحملعلامات

الحيضشولاْفعدذاخلياًأما...الطنمنالأسفلالجزءفكرظاهريا

نخيبلاللمرأةدلالةتكونمعديةواضطراباث...متتاليةأشهرئلاثة

..-3%ثحاءمِل

الحائز"جننن"قصةكتابهافيجلرتشيامارجريتوتقول

يئالشهرفىالجنننالنموفيأقصىإنهْيحدثالعلميةالكتبأفضللجائزة

بوصاتثمانيسص-أوإلىالجنننينموحيثوالراجالالثالرحمين

وفي.الميلادحنطولهنصفيبلغبذلكويكاد،الطولفييباتقر

ذإالحملفيشكهناكيعودولا،الأجهزةتظهركلتبدأالثالثالشهر

...يتحركبجنينها!

بعدهايتئهدالتيالمدةالعلميبإعجازهالكريمالقرآنحددقدإذاً
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أشهرثلاثةفقبل...الحملفيهايتثْدأنممكنمدةأقلوهي...الحمل

لمالتيالمطلقةظلمناقدنكونأشهرثلاثةوبعدالأمر...يختلطتد

...والجينالمطلفةبرحمتهالقرَانشملوهكذا...حملهايتثد

...والأنساب
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كتاالكئرا

وأخر!،بسيطةعارضةأمراضمنهاكثرةبأمراضالعيونتصاب

الجلوكوماهماشاثعينمرضنفيالخطرةالاْمراضهذهوتتمثل.خطيرة

باللغةالشلالأيوالكتاركتااتبيضاءالميا.أووالكتاركتا،الزرتاءوالمياه

أعلمنينزلماءعنعبارةأنهإذالمرضهذاعلأطلقالإنجليزية

يسببهلما!البيضاءالمياه"اسمالعربيةاللغةفيعليهوأطلق،أسفل)!

معتمةبيضاءمادةإلىالشفافةالعينعدسةمادةتغييرمنالمرضعذا

البيضفزلال.البيضةنضجوبعدقبلالبيضزلالشاْنشأفهاممون-

...معتماأبيضزلالهاأصبحسلقتفإذارائقشفافسلقها،

فقدالجلوكومافيكاالكزاكتاسببوحدهاالثيخوخةوليست

المرضهذاأصبابضمنمناْنالىالحديثالعصرفيالطب!شدى

هذهبحدوثهيعجلوكذلكالحزنوعمقالبكاءوكرةالدمضغطرتفاع

النفسية.لاضطرابات

شيئاَيزدادالإبصارفيبضعفالعينإصابةالمرضهذاوعلامات

هذه)استوت(إذاحتىالعنعدسةفيبياضظهورويلاحظنشيئاً

تماماَ.البصردهبالبيضا()المية
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المرضهذاسبباْنيعترالماضيالقرنأواخرحتىالطبظلوقد

العدسةخلفالعننفيفيستقرالمخمنيسيلضارأبيضسائلهؤفىول

المرضتسميةلأتهناومن،بالعمىالإنسانالبصرويصيبفيحجب

.الشلالأيبالكتاركتا

سورةفيفصلقدسنة0014منذالكريمالقرآنأنعجبومن

حيثوأسبابهالحديثالطبإليهوصلكاالمرضهذاأعراضيوسف

:يعقوبسيدناعن84الاَيةتقول

وَائتضَّتْيُوس!فَعَلَىأَسَفَىياوَقَالَعَنهمْ"وَتَوَلَّى

".كَظِيمٌفَهُوَالحُزْنِمِنَعَيْنَاهُ

يوسفسيدناطلبكيفتوضحفإنهاالسورةنفسمن39الاَيةأما

الاَية:تقولإذوجههعلىقميصهبإلقاءأبيهعلاج

أبِخبوَجْهِعَلَىفآَلْقُوةهَذَابِقَمِيصِي"اَذْهَبُوا

بَصِبرًا".يَاتِ

ابئأنأحسأنبعديعقوبحيدناعندالدمضغطانخفضوقد

والفرحالعادةمنحالةوانتابتهوالاْلمالحزنعنهوانصرفيرزقحي

:69الآيةتقولالبصركاإليهفارتد

فآرْنَذَوَجْهِهِعَلَىألقَيهُالْبَشِيرُجَا-أنفَلَئَا9

بَصبو11َ.
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...علاجهوقرر...أسبابهوأوضح...المرضالقرآنوصفوهكذا

وكثرةالحزنمنالضغطفارتفاعالسنينمنالمثاتبعضراتالطبقبل

...تذهبهوالسروربالسعادةالضغطوانخفاض...المرضتسببالبكاء

إ

!حص!!!؟ع!!+يريبم

م!ثبه

ين
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والبصيرةالبمر

ثحصليكابأمربكونكتكتالناق!ينستثفىالنزلاءأحديغادرعندما

للسرالإعدادأتماأعدقدصاحبهابأنلثثادةهذه11نصهاشهادةعل

أعتابعلىاليوميقفوهو.إليهيحتاخعونبأقلبنفسهمستقلاالحياةفي

ومنا(خاصالتدريبمنالمستمدةبالثقةمسلحاًجديدمنالحياة

.1(بلاعنالإبصار

والموجودةالمتعددةوالمستشفياتالمعاهدمنوأمثالهالمستشفىهذا

قديممنذعرفالثافيالبصرمننوععا!العميانتدربمختلفةبقاعفي

.1(السادسةالكفيفبحاسة"يسمىوكانالزمان

يم!ستجعلهالتيالحاسةهذهومعهيولدبصرهفقدوقديولدالذيإن

ا!الهواءبارتدادالأبعادويحددالمبصري!تصيعاالابطريقةالأصوات

...يرىمنيفعلهأنيمكنلا

مناليص":التدهـيبإخصاثياليوئيهانوجون.ريثونأرلنيقول

."بهاعثورهقبلالطريقفيبعقبة.ويحسالظلامفييسيرأنيمارسلممن

الحاسةبهذهللانتفاعكثرةمستشفياتفيالعميانتدريببدألقد

وهي...الأبعادوبحددالأصواتيميزبهاوالتيإنسانكلفيالموجودة
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للمثلمضرباًأصبحتحتىالبصربكلالالمعروفةالوطاويطتعينالتي

منتيهبننفائقةبسرعةالطيرانعلى"الوطواطمنعمىأشد"المعروف

حجبتولوحتىبهاتصطدمأندوناتجاهكلفيالممدودةالأسلاك

الأمكنةتحديدعلماسمتحتعلمياًالظاهرةهذهسميتوتد.عيوغا

بية.الكوبالاْمبراج

كان"لما:هارفوردبحامعةالنفسانيالعالمليفنالدكتورويقول

وتحديدالأصواتتميزعلىالوطواطقدرةمنقليلوفيهولدقدالإن!ان

فيالأثربعيدخيرإلىتؤديحتىيالمرانتنميتهاالوصعفيالأبعادكان

.1(الرائعةآثارهااليومتجلتولقدالعميانحياة

بوجوديحسفبعضهمقويةالحاسةبهذهالإبصارقدرةأصبحتلقد

مواخيحدداْنمنهمكث!رويستطيعقدما35ًبعدعلىجدارأوشجرة

المقاعد.أوالرمالمستودعاتأوالحريقمياهكصنابرالمنخفضةالعقبات

مقدركمفي3اْعلى،تدريبهمتمالذينالكفيفناختبارأثبتلقد

فيالصناعةرجالإنحتىتماماًآلمبصريئمعيتساوونالإبصارعلى

الأعمالمنكثيراًيحسنونوهماليوماستخدامهمعلىيقبلونأمريكا

...حادثلهميقعوقلماوغيرهاوالنقشوالصقلكالطحنالهامة

خرافةانتهتالعالمبلادكلفيفالاَنفقطأمريكافيذلكوليس

الفنونكلفيعمالقةمنهم..)وأصبحالعملعنيعجزالكفيفأذ

العملإجادكماليدويالعملوبحيدونيعملونوأصبحوا..والأعماذ

نقعلالكثيرةالأمثالوإن.مقحوظاًتفوقأفيهيتفوقونالذىالذهي

تسعةبعدوصماءعمياءأصبحتالتيكيلرهيلنهيحمروهذهتحت
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..عمرهامي-والسبعيزالخاهسةفيالآنهي..موندطمنشهرأعثر

..!ؤيتهاعا!الا-6ِافتوب..أخبارهاالأحياءيتناقاحيةأسطورة

..حيا-ثاتقتفيههاأ!تأداءفيخحتعئد..طيات!ِفيالدوتوتتناف

لقد...شوتفيماأصدقأفيأمتشما11!ث!اً:الأعجوبةاهذهتقوا!

فصثاتمثياالتيالغاباتفي!أتعماصدياقةقريب!ثدمنداتسأ

ممكنكيفنفيفألتارزكعايتحقشيئالا:جوابهافكاتطويلا

الكممةفأنا؟الذكرمستحقاشيئاًيرىولاالغابةفيساعةي!رأنللمر

أثعرفأنا،اللمسممجرداهماميتثرالأشياءص!مئاتأجدالبصر

أمل!رغصنعلىحنوفيلديوأمرالثتجرورقةشطريفيالدقية!بالتناسؤ

عاى2ألعليوأتحس!هاالأشجارأغصانألم!بغالروو.خشنلحاءأو

وإذاالتاءفي!قادهابعدالطبيعةيقظةعلعلامةأولوهيالزهرلمحاما

الياللذيذةبالرجفةفأحسشجرةعلبلطفيديأضعالحظواتاني

..11تغريدهنشوةفيوهوالمغردالطائرتأخذ

سورةمن46الريفةالاَيةعلينامرتيهفذلكبعدنعجبألا

:تقولوهيالحج

قلوبٌلَهمْفَتَكُونَالْأَرْضِفِييَسِيروا"أَفَلَمْ

الْأَبْصَرُتَعْمَىلَافَإِخهَابِهَالَسْمَعُونَآذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونَ

الصتُدُورِ".فِيائَتِيالْقُلُوبُتَعْمَىوَلكِنْ

..؟ومعارفعلوممنتحويهمانف!هملاوكنا
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يفقدونالذينأما..بغيرهيبصرون..البصريفمْدونالذينهؤلاءإن

تشهدبيناتوآياتآياتويرونالاْرضفيفيسرونالداخليالإحساص

الذينهمهؤلاء..قلوبهمفيب!يحسونلاولكغوتدرتهاللهوجودعلى

فقدومنشيئاًيفقدلمالبصرفقدفمن...قلوبهممن...البصيرةفقدوا

...شيفقدكلالبصيرة
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يعرفي!ناوقتفيالمحيضص-وسلمعليهصاىاللهشسولسئل

عهس!الهمهوبهالئومجر!لودليل.أةللصداخابإصاصأنهإلاعنه

وألاالمحيضفيالنساءباعتزالوأصِأذقالمحيضأنليذسكأالقرآنفنزل

البفسةصورة!222الآيةبنصوذلكيطهر-حتىرجاهنمهنيقرب

:تقولإذ

فَاعْتَزُلواأَذًىفَوَقُلْالْمَحِيضِعَنِ"وَيَسْأَلُؤَدكَ

فَإِذَايَطفرْنَحَتَىتَقْرَبوهنَّوَلَاالْمَجِيضِفِيالنَسَاءَ

بُدِتاللهَإِنَ،اللةَكُمأَمَرًحَيْثمِنْفَأتُوهنتَطَهَّرْنَ

".الْمتَطَفَرِينَوَصماالتَوًابِينَ

تقدمتأنبعدإلاالعلميةحقيقتهاعلىالآيةهذهحكهتظهرولم

الوقائية.الصحةعلوم

إفرازاتإن:إسماعبلاسزيزاعبدالمرحَومالكبرالطبيبيقول

الهاضمةالغددكإفرازاتالجسمفيفائدةلهنوعتنوعننعلىالجسم
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وأنسجتهالجسمأجهزةتنظمالتيالداخلبةالإفرازاتوكافةوالتناسل

.إفرازهانعدمإذاضررفيهوليسللجاةضروريالإفرازمنالنوعوهذا

خارجهإلىالجسممنإفرازهيجببالعكسبلفاثدةلهآخرليسونوع

أضرتفيهبقيتفإذاالجسممنهايتخلصأنيجبسامةمِوادانهإذ

والرازالبولالإفرازاتهذهومثل.بهتوديتكادبل،بليفَاضررابه

الحيض.وأهمها،والعرق

حويصلةألفنحوشعينمبيضهاوفيتولدالأنثىأنالطبويقررعلم

عندماالنضجدرجةالبويضاتوتبلغ؟بويضةمنهاحويصلةكلفي

الرحم.دوراتمندورةكلفيوتنحوبويضة.دورالبلوغإلىالأنثىنصل

الراجاليومبينفيماساعةأيةفيحويضلتهامنتنفصلالبويضةهذه

منالبويضةانفصالوبعد.الحيضنزولابتداءعشرمنعشروالسادس

لهبوطنتيجةالدمويةالأوعيةبعضوتنفجرجدرانهاتنكمضالحويصلة

إخصابهاانتظارفيالرحمداخلالبويضةوتظل.داخلهافيالضغط

جديدةخلاياالحويصلةفيتنكونوتبدأ،الذكرمنالفادمالمنويبالحيوان

غادرتها.االيالبويضةمنبدلاالاْصفرالجسمتسمىاللونصفراءمادةبها

الجسمانكمش،إخصابهاوينتجالمنويبالحيوانهالبويضةلتحدلمفإذا

مخاطيغثاءوهوللرحمالمبطنالغشاءؤممزقخلاياهالاْصفرونآكلت

ينفصلثم،دائمَاباحتقانهاتتميزاليالدمويةالاْوعيةكثيرةأنجةبة

فينزيفالانفصالهذاعنوينتج،الرحمعنالمتهلكائنشاءهذا

المتهلكةالأنجةبقايامعالمتمددةلإفرازالغددمصحوبالدمويةالاْوجمة

اقتضتوقد،الحيضمكوناتهيوهذهالاْصفر...الجسموإفرازات
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...التسمميقطرعنقتلهاوإلاالمرأةمنيخرجأتوتعاكسبحانهاللهإرادة

...؟أذىالم!جضهذاأفليس

ذلك،إلىمانيأولالقرَانفإنالمحيضفيالن!اءاعتزالحكمةأما

المحيضأثناءللأنثىالتناسليةالأعضاءأنفيقررالحديثالعلمويحدثنا

الغددإفرازاتبسبباضطرابحالةفيوأعصابهااحتقاناسةحافيتكون

الظهرفيوآلامكالصداعمعينةمرضيةأعراضذلكويصحبالداخلية

،الاْمراضشدةشديدهْفتصبحالأعراضهذهيدتزوقدالجسمقيوهبوط

نزوليمنعبمافرٍضررأكبرابرأةيضرالفترةهذهفيالجنسيفالاختلاط

يطولعصبيااضطرابايحدثوقد،معروفذلكعلىيترتبوماالحيض

الاْعضاءفيالتهابَاالفزةهذهفيالاختلاطيسببأنبدولاعلاجه

مرضيةحالةالحيضوقتالاْنثىفحالة...علاجهيصعبقدالتناسلية

حيضها.وقتالأنثىعلىالكشفعليهيصعبالطبيبفإنولذاعاديةغير

يكونفقدالوتتهذافيالمرأةخالطإذاللرجل4باضرروهناك

فإذاأوجروحخدوشأوكالتهابيلاحظهلاالمرضمنحالةبالرجل

...الكارثةكانتالحيضبإفرازتلوثما

قررتأنبعدالحيضبعدالمرأةاغتسالضرورةالصحةعلمويقرر

خالطمالإزالةوذلكالسنينمنالمئاتبعشراتقبلمنذلكالآية

،عرقمنالحيضيسببهوماوميكروباتهالإفرازوأوساخهمنالمرأةجسم

العلميالتقدمعنهاأفصحسيكولرجيةناحيةوهناك.الطبيةالناحيةمنهذا

الرضاتبعثونظافةزينةفيحيضهابعد%ةلتبدوالمرالاغتسالضرورةوهي

منلاحظهيكونقدماآثارعنهوتزيل...زوجهاتف!فيوالسرور
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...حالهاسوءأووعكنها

الآيةفتقولابخابةمنالاعشالضرورةالكريمالقرَانقرروتد

:المائدةصورةمنالسادصة

1(.فاطَّهَّرُواجنبَاكنْتُمْ"وَإِنْ

سبقإنماالجنسيةالعمليةبعدالاغتسالضرورةنقريرهفيوالقرآن

إلىتؤديالعحليةهذهكانتلماإنهالحديثالطبيقولإذأيضَاالعلم

الإفرازاتاخئلاطمنذلكيتبعوماموضعأكزمنفيالاْجسامملاصقة

علىالجلديةالأمراضمنهاخطيرةأمراضَاوتطهيرهاإزالتهاعدميسببالتى

الاغتسالأنلوحظكا،العمليةبعدالاغتساليتحتمفإنهالخصوصوجه

يكونؤالجسمأنالطبويؤكدالاْعصابوينبهالدمويةالدورةينثط

عماوأفصحتررالطبوهكذاالمرأةأواالرجلسواءذلكإلىالحاجةأشد

الطبأصولضمتقصارألفاظأربعةعلىتزيدلاآيةإليهتهدف

والعلاجي.الوتاثي
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ؤاهلاوعالمؤاهعالم

:اممتابافاتحةمنآيةأولفينقرأ

1(.الْعَلَمِينَرَبِّلتهِ"الْحَمْدُ

اجتهدوتد..الغمرَانآياتصآية73فيا"لعالمين3لفظويتكرر

يماهوه،عل!بَعالمق!م!تإلىلىا!افقسمواثتفسيرالعالمينفيالعلماء

وءلاسأصياشاتواوالقمروالثصسوالأفلاككالكواكبالأرضأعلى

عاىوماوكائناتمخلوقاتصتالبحرفيهوماسفليوعالم،ا!سماءافي

هوالرجودهلىولبر...وإنساتوحيوانونباتمعادنمنالاْرض

...؟القرآنقصدماهذاوها...؟فقطالعالمينهذين

ىالى:عالمينأإينقسمجودالىأنأثبتقدمالعلهفيالتقدمإن

بعينهسواءالإنسانيراهماكلهوفالأولفظور...غيروآخرفظور

الأ!ضرتحتوماالسماءفيمافكل.ليةالمقربالمجاهروالأجهزةأمالمجردة

هومنإنمابالعينيتهسؤيمكنماوكلىالسحبفيوماالمحيطاتتاعفيوما

...والجدلالكتاتبا-لاحقيقةتأءالمنظورقدغيروالعالمةالمنظورالعالم

وأكرالمنظورالعالممنوأرحبأوععالعالمهذاإنالعلماءويقول

...!!ازدحامًا
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الأشعةمعمنظورةغيرأشعةتوجدأنهأخبرَاالضؤعلماءقررلقد

شعةوافيالمرئيةالاْشعةبينقارناإذاإنناراسكينأديثوتقول،المنظورة

،للضوءالكليةالصورةمنصغيرجزءمجردالاْولىلنابدتالمرئيةغير

علىتدللاتدإشعاعأوضوثيةأوحزمةضوءكلمةاْنالعلموجدولذلك

جميععلىلتدل"المشعةالطاقة11لفظظهرفقدلذلكةالضوءحقيقة

غيرالأشعةومن...مرئيةغبرأممرئيةأكانتسواءالإشعاعأشكال

"أشعةأو"الثالثةالإنسان"عينعليهايطلقالتيالشنيةالأضعةالمرئية

بمكنلاالتيالأشياءتخزقالأشعةهذه،مكتشفهاإلىنسبة"رنتجن

أقمرقصيرةموجةوذاتجدًاتويةوهيعيونناتراهاأوالضوءيخرقهااْن

زمبلتهامنقليلاأطولالمن!لورولكنهاالضوءموجةمنمرةآلافعشرة

مناطولهيالتىالبنفسجيةفوقوالأشعة...الجيميةالأشعةموجات

مرثيةغيرأشعةالمرئيالضوءموجاتمنوأقصرالسينيةالأشعةموجات

نراها،ولابهانحسيةحرارموجاتوهيالحمراءدونوالأشعة،كذلك

العاديالفيلىفيهايحسلا،والعضلاتالاْعصابإلىتصلالأشعةهذه

منالأنواعهذهالإنساناستخدموقد.مرئيةغيرأشعةفهيللتصوير

...الأمراضهذهمنالعسيروعلاجأمراضهعنالكشففيالاْشعة

...الدواءوفي...الغذاءفياستخدمها

الاْشياءوجوديكتشفلاالذ!...والرادار،الراديوموجاتوهذه

كثيروغرها،مرئيةغيرموجاتكلهابالضبطمكانهايحددبل،فقط

...جديدًا،حينكلفيمنهايكتشفالعلممازال

الجراثيمأشباهمنمرئيةغيرحيويةمواداكتثافإلىالعلمتوصلولقد
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معينةبتحويلاتوتميزتالخطيرةبآثارهاعرفت...يالميكروبات

...غيرمرنبةلاْنهاولكن...لدقتهالارؤيتهاالعلميستطعولم...كيمانية

المنظورغيرالكائنهذاوبسبب...""الفيرساسمالعلمعليهاأطلقوقد

الفيرسفهذا،خطيرةأمراضبعدةوالنباتوالحيوانالإنسانيمرض

...الأنواعمتعددة

العلماءبعضاجتهدفقدفيهالمنظوروماغيرالعالمهذامكوناتأما

هذهحاولمنأولوكانالمتمرةالدقيقةالدراسةموضعزالومالدراسته

إنجلزافيهوبوشارلزراليولوردفرنسافيأوستيالدكتورالدراسة

إنجلرافيالعلمأخبارمجلةوبدأت؟ألمانيافيسلجوزيفوالبروفسور

أصدروقد،0491عاممنالصددهذافيالعلماءإليهتوصلتنث!رما

المنظور.غيرتصويرعنكتابَاكوتسجيمسأخرَا

الأمراضأستاذباورزفردربكأدوينالطبيبالدكتورويقول

وهوسنةعشرينمنأكزأمضىقدإنهأمريكاجامعاتفيالعصبية

الاْرواحلصورالسالبةاللوحاتوهويرىويدققويبحثطويلاالنظريمعن

يقربلاالذيالإقناعفهومايرزجونبهبقومماأما...الفوتوغرافية

...شكإليه

أجريت،السمعةحسننابهإنجليزيأشانطبيبمايرزجونإن

اللوحاتفكانت،عليهالرتابةووضعتالديدالتحفظمععليهالتجارب

آلةفيبنفسهاللوحةويضعالنجربةرؤيةيريدالذييشريهاالفوتوغرافية

وعدسةالحمراءتحتوبالأشعةالروحيالوسيطوجودفيثم،التصوير

،موجودةكانتالتىوالاْشباحالأرواحوبهاالصورةتخرجالكوارتز
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الدكتورويقول...لهمأقرباءآرواحالحاضرونيعرفكانماوكئيرًا

الصورتزويداستطاعلماكلوزسانتكانلومايرزإنذلكفيباورز

وأرديتهاجنسياتهاتختلفالتيالأرواحمنومئاتبمئاتالفوتوغرافية

...وأشكالها

حدثتنافقد،الأرواحغيرأخرىأشباحتوجدالمنظورغيرالعالموفي

الذرية،بالقنبلةهيروشيماتدميربعداليابانمنوردتالتيالأخبارالعلمية

هيتختفيثمتقامالمتهدمةوالمبانيللجسورأشباحًارأواالناسأنكيف

ذلكتعليلفيالطبيعةوراءماعلماءقالوقد...الناسمنحولهاومن

منفتمكنالروحيالاهتزازفيبانكساريسمىبماأصيبواالناسبعضإن

...لحظاتفيهبماالأرواخعالميرىأن

الدكتورمويرلىابنةمويرلمطآنمسهمايتانإنجليزسيدتانشأتوقد

ابنةجوردينإلينوروالدكتورةلندنكلياتلإحدىعميدَاكانالذي

زيارةفيكانتافبينما...المنظورغيرالعالم...جوردينفرنسيسالقس

أخرىمعالمتريانبهمافإذاالمكانفيتوغلتا...فرسايلفيتريانونللبتي

بهاووقف،محراثبينهاومنتديمةزراعيةآلاتبهامنزرعةلمبافي

علىممفردهقاثفاكوخَاورأتا...معهودةغبررسميةملابسفيشخصان

رجلبعدوعلى...طويلةبملابسوهمافتاةوبجوارهافاتنةامرأةبابه

وجههوأدارالرجلمسترخيةقبعةرأسهوفوقثقيلةسوداءعباءةكتفيهعلى

تفاصيلضمنتاوقد...الجدريندوب.ف..غريببوجههفإذاإلبهما

وتاْكدكتبتاهفيماالبحثوتم."احادثةباسمكتابفيالواتعةهذه

رجعإذأنطوانيتمارىعهدفيتريانونالبتيرأتاأنهمامنالباحثون
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تفتحلموالتيالوطنيةالجمعيةجمعتهاالتيالتاريخيةالبياناتإلىالباحثون

...الكتابهذافيجاءمماللنحققإلا

همالايا،جبالفوقاللازممنأكثرإلىيصعدونالذينمنوكثير

يبة،غرأشكالذاتوًطيورًاوحيواناتناظرمعينةيشاهدونأنهميقررون

الوظيفيةالأعضاءفياختلالأوهلاوسإلىذلكإرجاعيمكنولا

طبيعية.حالةفيأنهمتصاحبهمالتيالدقيقةالطبيةالأجهزةتثبتإذ

وفاتهالمحتضرقبليراهما...منظورغيرعالموجودعلىالأدلةومن

وأمردتهأهلمنيراهممنعلىوينادي...يعبسأويبتسميجعلهمما

يرىلاجسمهفيالروحردتفإذا...الموتإلىسبقوهممنأتاربه

ترددتإذ...موتهعلعلامةذلكيكونماوغالبًا...يراهكانما

المبظور.وغرالمنظور...العالمينبينروحه

المنظور...غيرالعالمبهذامعرفةالعلميزداديومكلوفي

يضم،المنظورغبرالعالمأنمنبعضهميراهماالاَنالعلماءويبحث

وقد،المنظورالعالمفيالاهتزازيخلقهاالتيكالاَثار...بهيختصمماغير

...مكانهاعنغيابهابعدالماديةالاْشياءتصور،تصويرآلةاختراعاْمكن

...غادرتهأنبعدفيهكانتالذىالمكانفيسيارةتصويرفأمكن

آلةفباستخداممرثىغيرولكنهموجودبهاالخاصالاهتزازلأنوذلك

...تصويرهاأمكنالمنظوربغيرتصويرخاصة

نبيمعجزةالكريمالقرآنلاَياتبتفسيرالحديثالعلميمدناوهكذا

العالمهماالقرآنبهماقالاللذانالعالمانيكر-ناولا...الخالدةالإسلام
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إلىالنظروجهقدالقرَانيكونأولا...نراهلاالذيوالعالمنراهالذي

الاَيتينأنسيماولافيهالبحثفييجدونزالواوماالعلماءإيهوصلما

تعالى:بقولهالرأيهذاتؤكدالحاقةسورةمن93و38

".تُبْصِرُونَلَاوَمَا،تبْصِرُونَبِمَااقْسِمُ"فَلَا

يل!!يلا3!يلا3

for
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الخلقوحدة

عنيبحثبدأأنمنذللانسانالثاغلالغلالمادةتركيبأضلاغد

وكان!المادةفييجثونا!لماءواافلاسنةواالنينآلاففذ.الوجودِ-

والزابوالهواءوالنارالماءهيعناصربعةأشصتيتكونا!الىاأنالاعنقاد

الفيلسوفقالإذالميالأدقبلىخمسصائةعاءتى.يلةاصهِلمدذسائدًا

الصغرفىم!ناه!هجزي!ا!منمكونهاالأجسا!طإن:(هسيباكيوكاف

توافرتعامافيبأذلكوبعد.الدهرأبدبهاتحتكضأذاتيةحركةدأت

توقرش.اضو-وافيهينجزأويياأبحاثتشظ!ِألى!اسةوااجحثاوصائا

كلذراتوأناذشاتامنِهائلعددكل!اتتأالوادجمي!!أنثاتا

الذرةوأن.هاثلابينااختلافَاالأخرىالمادةذضاتششختلفدةس

حداا!نراصاخةباوأْثاالمادةتقيمإليهيصلاتيمشجزءأقلهى

عشرةمنجزءعلىحجمهايزيدلاإذالانفاهذاثبعدمعهتقبللا

وحتى.نفسهاالعناصربخواصرٍمحتفظةذلك!المليم!هـوتبقىمنبلاييرْ

تتمددأنيمكنبشطًاعنصرا08أكثرمنيعرفاالعايكنلم0188عام

عنصرًا29أصبحتالعناصرحتىوصادت.مختلافةموادبينهافيماوتكون

اللفةتكونالتيالاْبجديةالحروفبمثابةهيالعناصرهذه،الذراتمختلف

،وحيوان،نباتمناللهخلقهماجميعيتكونبعضهامعالذراتفبتجمع
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وآرضر.،=وسما،وجماد،إنسانووهواء،وماء

المعر؟قمةإلىفيهاوصلوثبةووثب،أخرىمرةالعلمتقدمثم

ذاتيةأشعةتطلقاليورانيومعنصرأملاحأنبيكولهزيلاحظفقد

واضحا،أثرَالتتركالتصويرلوحةإلىمنهوتنفذالأسودالتصويرورقتخرق

طاقةأنالاْبحاثفأثبتتكوريماريوزوجتهكوريييربيكولوتابم

اكتث!افإلىذلكوأدى،اليورانيومأملاحعلىوقفًاليتالإث!عاع

...نفسهاالذراتتحطيمإلىترجعإشعاعهاطاتةأنوثتالعناصرالمثعة

منوليتمكنواالذرةمنأصنرليجدواأخرىمرةالذرةإلىالعلماءواتجه

كانالتيالذرةأنفثبت،بهاماعلىوالوقوفالذرةبداخلماتصوير

تتكونإنماوحدةلأنهاللانقسامقابلةلشتوأنهاالوجودوحدةأنهايعتقد

تحملج!يماتعلىتحتوينواةبهاوأنتمامًامتشابهةجسيماتمن

كهرباءتحملجسيماتالنواةوحولبروتوناتسميتموجبةكهربية

عددحتمًايساويالبروتوناتعددوأن.ألكزوناتسيتسالبة

واحدةرقيقةأشياءاْوكهاربأوجسيماتعنعبارةوأنهاالألكزونات

العناصربعضفيوأنأوصالبةموجبةكهرباءمنتحملهفيماوالاختلاف

الكهرباءمتعادلةإنماتمامًاكذلكمتشابهةجسيماتذلكعلىزيادة

.نيزونسميت

عددباختلافبعضعنبعضهاالمعادنذراتاختلافويرجع

منالذراتوتبدأ،الذرةداخلفيالموجودةوالروتوناتالألكترونات

أخفلذلكوهيالإيدروجبنذرةفيواحدوبروتونواحدألكترون

فيبروتونَا29،ألكزونَا29إلىيصلحتىالعدديزيدثموزنَاالذرات
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.الذراتآثقللذلكتعتبرالتياليورانيومذرةوهيالذرة

البشريالعقلأمكنعلمينصرأكبرالألكروناكتئافاعتبروقد

الآنفيهنعيشالذيالعمرهذاعلىيطلقونإنهمحتىإليهيصلأن

عصبرمنبهتميزاكتثافوأهمأروعهذاأنيعتبرإذ،العصرالألكتروني

خلقمنهااليالخلقوحدةالفزدالجوهرإلىالوصولأمكنإذالعصور

،والجمادالحي...والهواءوالماءوالحيوانالإنسان:الوجودفييثيءكل

يقبللادرجةإلىالصغرفيتناهتوحدةأنهافوجدوالسماءوالأرض

مرةألفبمائةالذرةقطعةمنأقلالألكزونفقطعةيتمثلهاأنالفكر

:يزنالواحدالجرامفإنالسكونحالةفيكتلتهأما

ألكترون9ر...،...،...،...،...،...،...ر...،...

متثابهةجسيماتهيالوجودمنهايتكونالنيالجسيماتهذهوإن

اليالعلميةالحقيقةوهذه،والسالبالموجبمنهاوإنتمامًاواحدةأي

صراحةفيسنة0041منذالكريمالقرآنبهاجاءقدالعصرالحديثبهايتيه

إنمااقهخلقماكلأنالاْعرافسورةمن918الاَيةتقررإذووضوح

زوجها:منهاوجعلواحدةنفسمنخلقه

وَجَعَلَوَاحِلىَةٍنَفْسٍئَنخَلَقكُمْائَذِي"هُوَ

زَوْجَهَا".مِنْهَا

الواحدةالكهارب...والإلكروناتالبروتوناتهىهذهأيست

موجببينالجنسالزوجية...الواحدةالنفسأي...وسالبةموجبة

وسالب.
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:الناءسورةمنالاْولىالاَيةوكذلك

منخققكُئمائَذِيرَبّمُمائقُواألنَّاسُ"يَأبُّما

زَوْجَهَا".مِنْهَاوَخَلَقَوَاحِدَةٍنَفْسي

:الاْنعامصورةمن89والاَية

1(.وَاحِذةٍنَفْسٍمِّنانْشاكُمأَلذِي"وَهُوَ

الخلق.وحدةإلىتشيراليالآياتمنوكيرها

فيوالالبةالروتونفيالموجبةالكهرباءأنالعلماءوجدولقد

وسكوخهاتوازنهاوحفظالذرةبقاءفيالسببهماتمامَابهماوتساوالإلكزون"

إلىيؤديالعقليتصورهلاطفيفاختلافأيوأنالكهرباءلتعادل

918الاَيةفيالحقيقةهذهالكريمقررالقرآنوقد،والوجودالذرةتحطيم

:الأعرافسورةمن

وَجَعَلَوَاحِدَةٍنَفْسٍفَنخَلَقَكُمْالَّذِي"هوَ

إِلَئتها".لِيَسْكنَزَوْجَهَامِنْهَا

بالنبةالعلمقررهماوهذاهوزوجهاالواحدةالنفسسكونفسببإذًا

الكهرباء.فيوتساويهحاباختلافهما...والإلكزونالروتونل!كون

حينماوذلكالذرةهوأصغرمنماهناكأنالعلمقبلالقرآنتطعوقد

الاَيةفيفيقولإليهيصلأنيمكنمااصغرهيالذرةأنإلىالعلموصل

157

http://www.al-maktabeh.com



يونس:يوثةكا19

مِنربِّكَعَنيَعْزُبُ"وَمَا

أَصْغَرَوَلَاالسَّمَاءِفِيوَلَاالْأَرْضِ

ذَرَّةٍمِّثْقَالِ

".ذَلِكَمِن

حيرماإلىالوصولأمكنهمومكوناتهاالذرةلدراسةالعلماءوبمتايعة

...يحويهالذيوالظامالكونهذابتكوين...العقولوأذهلالاْلباب

الوزنمن9099علىتحتويالذرةنواةإن.عنهايتحدثالتيوالقدرة

المجموعةنوصمن9099تحوياصث!مساأتكذلكوجدوقد...الذري

المجموعةفيالثمسبمثابةهيالذرةفيالواةأنفعرفوا...ال!ثمية

تدورالشمص!حولالكواكبتدوركاأنهكذلكولوحظالشمسية

بينفالمافةذلكمنأدقهوماوجدبل،الذرةنواةحولالاْلكزونا!

الكواكببينالمافةلنفستمائامعادلةالذرةلقطربالنبةالألكترونات

المس.مجموعةوقطر

الموجبالبروتونبينالذضةباءكهرمنالناتجةالتجاذبقوىإنبل

حولتجحالألكتروناتتجعلالتيالقوةهذه،الالبوالألكترون

الشم!م-بينالجاذبيةلقوىبالضبطالحابيةالمعادلاتنفستتبعالنواة

مداراتفيتبعالألكزوناتتجعلالتيالتجاذبقوىحتى،وكواكبها

تأخذالكواكبتجعلالتينفسهاهيالذرةنواةحولوبيضاويةدائرية

المية.المجموعةفيالمداراتنفس

القنابا!فيتمنتوالتيةالذىتحطيممنتنتجالتيالهدامةالقوةإن
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الشسىْتبلغهمايوازيبقدرالشمسفيالبشرموجودةعرفهااليالمدمرة

منبهاالثسستمدنااليالطاقةهوسببوهذا...الذرةأضعافمن

والفوة...ووحدانيتهاللهتدرةعلىالأدلةضمنمنهماوضوءحرارة

الكهاربضمغمليةمنتنتجوالييصفهأنللعقليمكنماتفوقالي

الهيدروجنيةالقنابلفيتتمثلواليالبنائبةأوالضامةالقوىتسمىوالي

موجودةالضامةالمرةهذه...الجحيمقنبلةأوالفناءقنبلةتسمىأوالي

وزنهامنتفقدلاالشمستجعلذراتمنأجزاءانضمامنتيجةالشمسفي

الشمسفييحدث...وتضامتنافرمن...الذرةفييتمثلفا...شيئَا

يجدالعلمزالوما...الذرةأضعافمنالشسىعليهماتبلغبمضاعفات

اصغرببنمتناسبًاوجدالدقيقالنظامأنوجدأنبعد،..دراصنهفي

ضرورةالاَنيدرسالذيالبشريالعقلوإن...إليهالعلموصلماوأكبر

المجموعةتبلغهماالثمسيةالمجموعةإلىنسبتهاتبلنيأخرىعوالموجود

اظالق...الكونهذاوراءأنراخانًاإيمايؤمنانبدلاالذرةإلىالشمسية

فهووتعالىسبحانههووحيهالكريمالقرآنوأن...الخبرالحكيمالمباع

:تقولالملكسورةمنالثالثةفالآية،الكونفيالاتزانبذلكقالمن

خَلْقِفِيتَرَىمَاطِبَاقًاسَمَوَاتٍسَبعخَلَقَالَّذِي"

."فُطُورٍمِنتَرَىهَلْالْبَصَرَفَارْجِعتَفَوُتمِنالرحْمَنِ

الحجر:سورةمن91والاَية

وَأَلْفَينامَدَدْنهَاوَالْأَرْضَ"
رَوَاسِيَفِيها

وَانْبَتْنَا
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.مَوْزُولإ"شَىْصصكُلِّمِنفِيْهَا

العقوليحيرمماالحياةنواحيلكافةشاملالعلماءيراهالذيوالاتزان

الرياضةعلماءأكبربوانكاريهزيفهذاالاَياتأروعالنفوسفيويثير

ا!المصادسةوليدي!صنأنيمكللاواتزانماتفإمنالعامفيماإت11:يقول

فهوشيءكلحقيقةفيلنايتجلىاللهإن)1:فيقوأطفلاماريونكيلأما

كافةعاىصتزمهبمنهونظامبلالسماواتفوقمنيحكمسلطانًاليس

بالصالحينمكتظةجنةفيمقيمًاهووليس،والحادثاتالموجودات

كلفيمست!نرموجودفهوبهمملوءاللانهائيالفضاءإنبلوالملائكة

الطبيعةفيالعامالنظامإن.الزمانصتلحظةكلوفيالفضاءمننقطة

ةشيءأيفيتتجلىالنيوالوحدهَشيءكلفيالمشهودةالبالعةوالحكمة

النظامهيالإلهيةالمطلقةةالقدسأنعلىيدلهذاكل؟شيءككل

.11ومظاهرهاوأشكالهاالطبيعيةالقوانبنلكافةالأصليوالمصدرالحقيقي

والقوةالشم!يةالمجموعةحركةعليهتيرالذيالنظامأصبحلقد

ماالعلماءيكشفيومكلوفي،يدرسعلمًاأفرادهابهاتتجاذبالتي

وفي...خلقمالكلالميزانوضعالذيبالخالقإيمانًايزدادونيجعلهم

..حولهفيماجليايظهرالذيالاتزانيلمسأنمشاهدأييستطيعالحياة

،العامفيالذبابمنمليوناوعثرينخمسًاينتجالعاديالذبابزوجإن

عاشولو...؟يعيشهمماأكزالذبابعاشلوالحالتكونفيهف

الأحياءعلىيجريماعليهيجرولمالحيوانأوالنباتأو...الإنسان

الحيوانيأكللولمتصيرالحياةكيف....الحياةتكونفكيف...الموتمن

كيفبل...؟الدنيئةالأخرىالكبيرةالحيواناتتاْكللمولوالنبات
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وكيف،الكربونأكسيدثافيونطرد...الآكسجينالتنفسفينأخذ

وتطردالاْكسجينفتأخذالإنسانيتنفسكاوالحبوانالنباتيتنفس

ثانيأخرىعمليةفيالنباتيأخذكيفثم...الكربونأكسيدثافي

هذهتوازنعدممنوبالركم...الأك!جينويطردالكربونأكسبد

أكسيدثافيونسبةالأكسجيننسبةتظل...والمطرودةالمأخوذةالكميات

اللطوضعهالذيالميزانهوناتجهذا...؟كيف...الجوثابتةفيبونالكر

:القرَانقالكاشيءلكلسبحانه

1(.تَفَاوُدتمِنالرَّحْفَنخَلْقِفِيتَرَى"مَا

طlط!ء

أإ!،أ

المثعثدين
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النهايةوعندالبدابةقبلالأوض

نأقررحينماوالجيولوجيالفلكيالعلمالكريمالقرآنسبقلقد

03الآيةبنصوذلكوانفصلتواحدةتطعةكانتاإْمماوالأرضالسماوات

:تقولاتيالاْنبياءمن-سورة

وَالْأَرْضَالسئَمَوَاتِأَنكَفَرُواالَّذِينَيَرَأَوَلَمْ"

حَيًشَيْءكُلَّالْمَاَءِمِنَوجَعَلْنَافَفتقْنَهُمَارَتْقًاكَاصنتا

1(.يُؤْمِنُونَافَلَا

حوتهوماالاَيةهذهتفصيل"الحديثوالعلمالله"كتابأوضحوقد

وكذلك،العصرالحديثفيالفكربتقدمإلاتعرفلمعلميةنظرياتمن

يتعرضحينماللعلمالقرآنشقويستمر.وشكلهاالاْرضتكوينآيات

نكوينها.بدايةتبلالأرضماهيةإلى

كانإنماالكونأنأثبتتالعلمإليهاوكلعلميةنظريةأدقإن

.والنجوموالأرضالث!سىمكونَاأجزاءإلىانفصلالفضاءفيسدبمَا

السديمهذاصعلىيقفأنالأولىعصورهمنذجاهدَاالعلموحاول

دربةزمشتعلكازهوإنماالسديمإنالاَراءبعضفقالت،وتكويئ
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فهو،تة!إإلىالمادةتحولالتيالدرجةإلىلبستولكنها،عاليةحرارة

الكشفطرقوبتقدمالبحوثوتقدت.الاشتعالبعدماحالةفي

هذهوظلتتامتفتتحالةفيصلبةهوموادإْمماالسديمأنثبتوالتحي!

العلميةالسديمحقيقةإلىجداأخيرًاالعلماءوصلحتىتناقشالاَراء

الذيالوحيدواللفظ.صلبةموادبهعالقغازأنهعلىالاَراءفأجمعت

والصلب.اخازايحنويلأنهالدخانهوالسديمعلعلميًاإطلاقهيمكن

فصلتسورةمن11الاَيةفيالكريمالقرآنبهقالماهذاأنعجبومن

منهالذيالدخانكانالأصلأنوتقرروالأرضالسماءخلقتصفالتي

:تقولإذوالأرضال!ماءخلقت

لَهَافَقَالَدخانوَهِيَالسئَمَاءِإِلَىاسْتَوَى"ثُتمَ

.1(طَائِعِينَقَالَتَامتَيْنَاكَرْهًاأَوْطَوْعًاائْتِيَاوَللْأَرْضِ

يرهبارزياالساعةموضوعوسيظككانفإنهالأرضنهايةأما

الأرضنهايةفيالائدالرأيكانفقديمًا،العلماءويشغلالأحياء

الذياليوميأتيأنبدلاوأنهحرارخهاالزمنمرورعلىتفقدإْمماالشمصأن

لعدمحتماأحياءمنعليهابماالأرضفتموتالحرارةهذهفيهتنتهي

نأوجدثم.الجاةمقوماتكلوفقدالنباتيالغذاءتكويناستطاعة

علىالفرضهذامنإطلاقًاخوفولاتلقائيًابنفسهانفهاتجددالشمس

تالثم.الأرضعمرتاويالسنينمنملايبنعدةعنتقللالمدةالاْتل

حرقًا،فتنتهيال!ثمصفيالأرضسمْوطاحتمالهناكإن:العلماءبعض

يمغولكنأنهإلامقبولةكانتوإنالنظريةهذهأنقررالفلكعلمولكن
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الياراتكافةشأنذلكفيشأنهاالشمسحولالأرضحركةحدوثها

نأفيهاروعيقدالحركةهذهوأن،الثمسيةالمجموعهأفرادمنالاْخرى

يقولآخررأيظهرثم.دقيقبقدرفهيالشمسفيالسقوطمنتنجيها

بدلاالاتجاهاتكلفيالنجوممنلهاحدلاااليالملايينحركاتإن

التصادمهذاحدثولو،بالاْرضأكرأونجمضادمتببأن

فينتحكمالتيالجاذبيةأنالعلماءوجدولكن،محققةالاْرضفكارثة

بلالعقليتخيلهمايفوقاتساعَاالفضاءواتساعالملايينهذهدوران

،الرأيبهذاالأخذالمستحيلمنيجعليتصورهأنالعقليستطيعلا

تنسبالأرضإن":الأوضعنالكبيرالفلكعالمجينزجيمسفبقول

ويقول"الفضاءفيتائاانعزالامنعزلةتكونتكادصغيرةستعمرةإلى

حينهائلةتبدوكرةالتيالاْرضتلكالفضاءفيموطنناإن":أيضَاعنها

.1(الهائلالفلكيالفضاءفيدقيقةهباءةإلاليستفوقهاتافر

عنعقولناتعجزوكا11:أفبرياللورديقولالكوناتساعوعن

المكانأولتخيلعنوعيهايعجزوكذلكالأبدونهايةالأزلبدءئصوير

تحتوكلمنهأعلىدونمنهعالوكلالأربمالجهاتوهوملء،وآخره

هناككانإذاإلابالاْرضنجمتصادمدونيحولهذاإن.!تحتدونه

الهاد!المدطفييسبربآخرالمنوسطالبحرفييسيرمركبتصادماحتمال

ص.واحدةوبسرعةواحداتجاهفيمتوازيينيسيرانوالمركبان

وأنالمشعةالفاصريكتثفأنللعلمأمكنالحديثالعصرهذاوفي

بعضبهاوتتحررمدمرةطاتةعنهاتنتجالتيالذرةتحطيمفيبهايهتدي

بدورهاننطلقوهذهالكهربائيةزمتعادلةكهاربوهيالنيونرونات
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أصماهبماكيرهاتحطمبدورهاوتلك،أخرىذراتلتحطمكالقذائف

الذيعنصراليورانيومفيذلكبةتجرأمكنوقد"المسلسلالتفاعل"العلماء

الذرية.القنبلةسبب

اندماجهيالذرةلانشطارمضادةعمليةمنتن!تأخرىطاقةوهناك

هذهومثلالهيدروجيةالقنبلةفييحدثلمحاأثقلذرةلتكوينذرفي

ولهيبنارمنيخهاماوهوسببباستمرارالثم!فييحدثماالقنبلة

.ينفدانلا

موجبةكهارببهانواةمنتتكونالذرةأنالمحققالمعروفومن

متساويةوهي6اممزونأاسمهاسالبةكهاربوخارجهابروتوناسمها

بهاتوجدوقدوجودهاسببباوالكهرالعددفيوتساويهاالعددفيتمامًا

فيالعلميةالجهاتأذاعتوقد.نيوتروناسمهاباالكهرمتعادا،كهارب

أيرنتالد!!ورأنأعلنتقدالذريةالطاقةلجنةأن5591عامأواخر

جنسمنكهاربوجودهوخطيراكتشافإلىتوصا!قدلورنس

طبقاتفيالأرضيةالكرةحولطقةتكونوأنها،سالبةولكنهاالبروتون

نأيمكنماأخطرللطببعةالمغايرةالكهاربهذهوجودوأن.العلياالجو

.وجودهالبشريالعقليتصور

تركيبفييدخلهامعنصرذ!ةكلتذهـاتتحطمتفلوذا!وعلى

،1(المس!لالتفاعل11ذلكعنفسينتفقصذاأوخطأالموادمنكثير

جزءاانقسمأنحدثفلوالموادكافةتركيبفييدخلالماءكانولما

فماذامنهماذرةوتحطمتوالأك!جينالأيدروجينوهماشقيهماإلىءالما

الطليقوالأكسجينمشتعلغازالأيدروجينإن...؟النتيجةتكون
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أصبحالأكسجينذراتانطلقتفإذا...الاشتعالعلىيساعده

منأقلفيبذلكوأصبحتملتهئا...مشتعلاغازَاالأيدروجين

القرَانقالوقد،مشتعلةنارًاوالأنهاروالمحيطاتالبحارمياهالبصرلمحة

الطور:سورةمن7و6الاَيتينفيبذلك

."لَوَالعٌرَئكَعَذَابَإِن.الْمَسْجُورِوَالْبَحْرُ"

التكوبر:صورةمن6والآية

."س!جِّرَتْالْبِحَاكلرإِذَاوَ"

الانفطار:سورةمن3والآية

.1(فُجِّرَ!الْبِحَارإِذَاوَ"

الهليومعنهمانتجالأيدروجينذراتمنذرتانانضمتماوإذا

كانارًاالسماءفتصبحفيوماالكونيث!ملمشتعلأتونذلكعنونئج

الرحمن:يعورةمن37الاَيةتقول

.1(كَالدِّهَانِوَرْدَةًفَكَانَتْالسئَمَاءُانْشَفًّفَإِذَا"

:المعارجسورةمن9و8والاَيتان

الْجِبَا4وَتَكونُ.كَالْمُهْلِالسَّمَاوتَكُون""يَوْمَ

1(.كَالْعِهْنِ
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:السورةنفسمن16و15والاَيتان

".لِلشئَوَىنَراعَةً.لَظَىإِنًهَا"كَلَّا

السماءمنسالببروتونأياتصلأنأؤاخرلسببتصادفإذاأما

بمكنفلاالوجودوحدةيكونوالذيذرةأيفيموجودموجبيروتون

التديرإذفيهوماالكونيشملالذيالمفاجىءالتدميرمدىنتصورأن

والماءوالنب!اتوالحيوانالإنسانمنهاالتيالخلقوحدةفيسيكون

فتقولالحالةهذهكذلكيمالكرالقرانوصفوقد...والسماءوالأرض

:الانفطارسورةمنالأولىالاَيات

انْتَئَرَتْ.الْكَوَاكِبُوَإِذَا.انْفَطَرَتْالسَّمَاءُإِذَا"

."فجِّرَتْالْبِحَاُروَإِذَا

:الانث!قاقسورةومن

وَحقَّتْ.لِرَئهاوَأَذِنَتْ.أنْشَفتْالسَّمَاءُ"إِذَا

وَأَ!زنَتْ.وَتَخلَتْفِيْهَامَاوَألْقَتْ.مُذَتْالْأَرْضُوَإِذَا

.((وَحُفتْلِرَئها

ستسبباقياهيالاحتمالاتهذهأنالعميئبتاْنعجبومن

الاحتمالينحدوثمزبدفلامنهاواحدحدثإذاوأنهالأرضنهاية

نهايةإنيقولونفإنهمولهذاومتاندةمتشابكةشسلةفهيالاَخرين
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فيالذراتداخلفيالتدميرسيكونإذقصيرةلحظةفيستكونالاْرض

بأنالنظريةهذهكذلكالكريمقررالقرآنوقد،فيهاوماوالاْرضالسماء

من05الاَيةفتقولاقكأوالبصركلمحسيعةستكونالنهايةإنقال

القمر:سورة

بِالبَصرِ((.كَلَمْحٍوَاحِدَةٌإِلَّاأَمْرُنَا"وَمَا

النحك:سورةمن77والاَية

1(.أَقْرَبْأَوْهْوَالْبَصَرِكَلَمْعإِلَّاالسئَاعَةِأَمرَ"وَمَا

ذلكمنالإنسانسيصيبمامقداريوضحواأنالعلماءحاولوقد

منالأولىالآياتتقولإذالقرآنوصفهماإلىيصلواأنيستطيعوافلم

الحج:صورة

شَيْءٌالسَّاعَةِزَلْزَلَةَإِنَرَئكُمْاتَقُواالنَاسيَأَيّهَا"

أَرْضَعتْعَمَامرضِعَيماكُلتَذْهَلتَرَوْنَهَايَوْمَ.عَظِيِمٌ

سئَكَرَىالنَاسَوَتَرَىحَفلَهَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضع

شَدِيدٌ".اللهِعَذَابَوَلَكِنَّبِ!كَرَىفمْوَمَا

من14و13وأ),rاالآيا!فتصفهالإنسانعذابقدرأما

.المعار!سورة

يَوْمَئِذعَذَابِمِنْيَفْتَدِيلَوْالْمُجْرم"يَوَذُ
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نِطوَمَنْتُؤْويهِائَتِيوَفَصِيلَتِهِ.وَأًخِيهِوَصَاحِبَتِهِبِبَنِيهِ

1(.ينْجِيهِثمَجَمِيعًاالْارْضِ

:تقولالتيعبسسورةمن37و36و35و34و33والاَيات

أَخِيهِ.مِنْالْمَرْءُيَفِريَوْمَ.الصَّاخةُجَاءَتِفَإذَا"

مِّنهمْامْرئلِكُل.وَبَنِيهِوَصَاحِبَتِهِ.وَأًبيهِوَائَهِ

"هطَلى

.1(يغنِيهِشانيَوْمَئِذ

الكريمالقرآنوصفماقدرالعذاببصفواأنالعلماءيستطيعفهل

يتمنىبلوبنيهوأخيهوأبيهأمهمنبسببهالإنسانيفرالذيالعذابهذا

يوصف.أنيمكقلامااللهوحقهذا...بهمالعذابيفتديلو

...رحمتكفاللهم
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جمهتدونهموبالنجم

كريماترآن)1

.عبادهعلاللهفضلىبعضالكريمالقرآنعدداضحلاصورةفي

:يقو-إذائدهاوحرِالأنعاء-وتعالىسبحاكه-خلئهمنهافذكر

:(7"506الآيات

وَمِنْهَاوَمَنَافِع-دِلثءْفِيْهَالَكُمْخَلَقَهَا))وَالْأَنْعَامَ

وَحِينَتُرِيخَونحِنِنَجَمَالٌفِيْ!ثَاوَلَكُثم.تَاكُلُونَ

تَكونواثَمْبَلَلىإِلَىأثْقَالَكُموَتَحْمِا.تَسْرَحونَ

رحِيم.هـئكُمْلَرَءُوفٌإِنَالْأَنْفُسِبِشَقِّإِلَّابَلِغِيهِ

مَاوَيَخلقُوَزِينَةًلِتَرْكبَوهَاوَالْحَمِيرَوَالْبِغَالَوَالْخَيْلَ

".تَعْلَمونَلَا

:فيقولالزرعلينبتالسماءمناماءاا،بإنزاوفضلهاللهيذكررحمةثم

شَرَابٌمِنْهُتَكُمْمَاءًالسئَمَاءِمِنَانْزَلَاثَذِيهُوَ"
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الزَّرْعَبِهِلَكمْئنْبِث.تُسِيميونَفِيْهِشَجَرٌوَمِنْهُ

إدنالثمَرَاتِكُلوَمنْوَالْأعنبَوَالنَخِيلَوَالزئتُونَ

.1(يَتَفَكَّرُونَلِقَوْألالَةًذلِكَفِي

:فتقولاللهنعملنالتوضحالاَياتوتتوالى

وَالْقَمَرَوَالشَّمْسَوَالنَّهَارَاللَّيْلَلَكُمُ"وَسَخَرَ

لِقَوْملَأَيَمبذلكَفِيإِنبِامْرِهِمُسَخَّرَاتٌوَالنُجُومُ

".يَعْقِلُونَ

طَرِئالَحْمًامِنْهُ/لِتَاكُلُواالْبَحْرَسَخَّرَالَذِيوَهُوَ"

مَوَاخِرَالْفلْكَوَتَرَىتَلْبَسُونَهَاجلْيَةًمِنْهُوَتَستخْرِجُوا

1(.تَشْكرُونَوَلَعَفَكُمْفَضْلِهِمِنْوَلتَبْتَغُوافِيهِ

:فيقولالناسعلىوفضلهاللهرحمةآخرمننوعَاللعباديظهرالقرآنثم

وَانْهرًابكُمْتَمِيدَأَنْرَوَايسِيَالارْضِفِيوَالْقَى"

هُمْوَبِالنًّجْمِوَعَلمَتٍ.تَهتدُونَلَعَفَكُمْوَسُبُلا

1(.يَهتدُونَ

بناتميدلاحتىرواسأنهافوق-الجبالأنالكربمالقرآنقررإذ
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للناسعلاماتوالطرقاتال!بلمنوكبرهاوالأنهار-أنهاالأرض

وليست.الاسبهايهتديكذلكالنجوموأنطريقهمفيبهتدواحىْ

79لاَية;العبادبهايهتديالنجومأنقررتالتياوحيدةاالآيةهيهذه

ظلماتفيبهالنهتدىاللْهجعلهاالنجومأنوأوضحتالأنعامسورةصت

:تقولإذوالبحرالبر

فِيبهَالِتَهْتَلىواالنّجُومَلَكُمجَعَلَالَّذِيوَهوَ)1

.1(لَعْلَموَنَلِقَوْمالاصهـبفَصَّلْنَاقَدْوَالْبَحْرِالْبَرِّظُلُمَاتِ

علامالتكانجاالنجومأنفيهماقرر-وقدالاَيتينبهاتينوالقرَان95*

...السنينبمئاتالعلمشققديكونوالبحر-البرفيا!سياهـةابهايهندي

القمريةكيرالليالىفيوأننابضوئهاالناستهدياالنجوأنالمعتقدفكان

الفلكعلمتقدمأنإلاةالليلظلماتمنقليلايبددالنجومضوءنرى

.أالبالغةالنجومأهميةإلىاْشارالعالمفيكتابأولالقرآنأنأئبتقد

مذكانالسماءفيالنجومترتيبأنالفلكع!أبحاثأثبتتفمْد

البعيدةحتىتتغيرالنجومفلم،هوكاوسيظلهوالآنكاعنةآلافخمسة

السنينآلافوإن،عليهانحنالتيالصغيرةالأرضتغيرتوإْمماجدًا

تلكإلافيهاتتغيرولاالسماءفيالنجومترتيبفيتغييرأيتحدثلا

اليونافيالأصلياسمهاعليهيدللماطبقَابالسياراتتسمىالتيالنقط

بدوهيالسياراتإنالفلكعلماءيقولوكا()الطوافاتمعناهوالذي

عنوانالاْرضفيلهمليسالرحالةأنكاكوكيعنوانلهافليسالسماء

.انتقالفييومكلفهمبريدي
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وبالدرصبالدقةمراقعهاتحدددراساتلهاالآقامهذهكل

!ببهتديعلاماتأهمومواقعهاالنجومأصبحتلقد.الصحيحة

وك!...دابتهعلىوالمرتحل...سيارتهفيوالراكبسفينتهفيالملاح

تعطلتعندماالنجومومواقعالسماءخريطةعلىسارتالبحرفيقوافل

بوصكفسدتالقاراتعبرمسافروكم...سيرهاخطبيانأجهزة

النبمالنجمخالقويشكر...بالنجميهتد!السماءإلىرأصهفرفع

صلى/...طريقهإلىاهتدىبفضله

معاهابهتعنىماأهممنوالفلكالنجومدراسةأصبحتوهكذا

صادؤبلسانالحديثالعلمأفصحوهكذا،بالسفريتصلماوكلالملاحة

تنزي!وأنه،الباطليأتيهلاالذياللهوحيهوإنماالكريمالقرآنأن

النا--أنسنة0014منذقالعندماالقرآنوأن...حميدحكممن

وء6الفلكعلمإلىالنظروجهإنماوالبحرالبرظلماتفييهتدونبالنجم

السبوأنهامحددةالاْفقمنواتجاهاتثابتةأماكنلهاالنجومأنتبله

سيرهم.فيالناسهدايةإلى
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النجوممواغ

أنهاسيلاحظأنهبدلاصافيةليلةفيويتأملهاالنجومثاهدمنإن

تعمقإذاأما،يتصورهكانمماوأروعيتخيلهالعقلكانمماأكبرشيء

فيحركتها...أبعادها...عددها...النجومهذهدراصةز!

لهذهبالنبةالأرضوحركةبها...السماءوحركةصما+...

...التصورأوالتخيلفوقذلكيجدفإنه...جامغ

...النجومألواناختلافكذلكالفلكعلمفيالتقدمكشفوقد

والاْحصرالداكنالأحمرفهاحرارتهادرجاتاختلافعلىتدلالتي

متدرجالألوانهذهمنوكل...والأبيضوالأصفروالبنفسجيالقافي

بينتزاوحالتيالنجومحرارةإلىبالنسبةالضعيفإلىالداكنق

01 tمئوية.00093إلىمئوية

الاَدْحتىيعزولم،اكحسإلىبالن!بةالنجوموزنأمكنوكذلك

كرةالنجوممنوهناك،الشمسوزنعثرمنوزنهفيأصغرِنجمأء

الشسس.وزنقدرمرة014وزنهاغ

بالنابلالحابلفيهااختلطقدمجموعةللعينتبدوكاالنجوموليست

النظاممنزينتهافيإنها"جيزجيمسالعالميالفلكييقولكاممنها

**!-!!-
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نعرفأنأردناإذاإنهجيزجيس!اليمالعالمزالفلكحجةويقول

رقمهثميحتوبهالذى.الارعاسمعننسألفإننامدينةفيميتمكان

البيث.رقمإنهفنقولالارعواصمبرقمهاتعرفالبيوتبعضنرىفبينما

خاصةأسماهلهايكونتدالبارزةالبيوتبعضفإن،كذابثارعكذا

خاصةبأساءهومعروفمامنيفإنالنجومفيالحالوكذلك...بها

بارزةوهذه2الواوالنسروالرامخوال!اكاليمانيةكالثعرى

الكلب27مثلكوكبهواسمبرقمإلايعرفلاماومنهالمعانهالدة

وهياليونانيةالهجاثيةالحروفالعلماءاشنفدأنبعدوذلكالاْكر

باْسماءعرفتالىالبارزةالنجوموحتى(إلخ...د،ص،ب،)1

عنوانهاليمانبةفالثعرىالعناوينقائمةفيكذلكوضعتخاصة

الأعنة()أممسكوالعيوقالعواء()أالرامحوالسماكالأكبر(الكلب)أ

إلاترىلاوالتيالضعيفةالنجومأما...اللورا()أالواقيوالنسر

بالضبطالسماءمنأماكنهاتوضحتوائملهاوضعتفقدبالمجاهر

الفلكي6تائمةفي935رتمالنجمومعناه(ولف935)النجمفهناك

ولف.

بالنسبةمحددةمنطقةعشرينإلىللنجومبالنسبةالسماءقسمتوتد

الأكبروالدبوالتوءمانوالعيوقالكرصيوذاتالقطية":وهيللقطب

وافماطق؟الشماليهباللناطقهذهوتسمى"النِسرحص!لواوالجاتي

الرامحوالسماكالاْسدوتلباليمانيةوالثعرىتيطس11تشملالاستواثية

والنهرالحوتفم"فتشملالجنوبيةالمناطقأما"الأعظموالفرسوالطائر

.1(الجنوليوالقطبوالراميوالغنطوريةالجويماوالصليباليمنوسهيل

-173

http://www.al-maktabeh.com



خالدصوركتابالسماءأنأو!وجودهينتظركانمافوقوالإحكام

.الإنسانبلبتاْخذاليالقصصمنأخرىبعدتصةفيها

حأ

السياراتعالمعظمةكانتإذا"السمواتنظرية"كتابويقول

رملمنبحبةلحسكاإلابالأرضفيهيحسالإنسانيكادلاالذي

مناللانهائيالحشدمنظرعنددهشتناتكونفاذا،عجباًالاْفهامتملأ

تزدادحدأيإلىتأملثم،المجرةامتدادتملأاليوالمجموعاتالعوالم

منالهائلةالطبقاتهذهكلأنوهيالحقيقةتدركعندماالدهشةهذه

...آخرهنعرفلاعددمنواحداًإلاالأخرىهيليستالنجوميةلمالعوا

.الاتساعمنالعقليتصورهمافوق

وليامالسبركانفقد...الفضاءفيوضعتوكيفالنجوم2مواأما

تثبهبجثمرتبةالنجومإن:فقالالنجوم2موادرسمنأولهرشل

العجلة،هذهمركزمنقريبموضعفيوالشمسهاثلةعربةعجلة

فيالنجوماختفاءونسبالمجرةهيالعجلةحافةفيالتيالنجوماْنوفرض

قدالفلكعلمفيالجديدةوالأبحاث.العظيمبعدهاإلىالاتجاههذا

قريبةولاالمركزفييظنكاليستالثمسأنعدافيماالقولهذاأيدت

والحافة.المركزبينالمسافةثلثفيكانترممابل،المركزمن

الفلكعلمعرفهادراسةأعمقفيولخهدونيجدونالعلماءهـالوما

فحصمنالعلماءفيهيتمكنالذيوالوقت...النجوممواخوهيألا

تاريخفيحاسماًيوماًسيكونلهاخريطةورسممواقعهاوتحديدالنجوء

دراعةإنالعلماءكبيرجيمسوجينزالفلكىالعالميقولإذ...البشربة

الإنان.ع!تتراهأورأتهمنظرلأجمل.ممماحستمدناأالنجومواقع
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معانيهامنفنفهمالمراميةالعجيبةالسماءإلىننظرأنمنوستمكننا

نعطىتفملارسمهاأمكنلوالنجوم2مواوإن...نفهمنكنلمما

من75الاَيةإليههدفتمابذلكنعلمألا.الكونلحقيقةنفيرا

:تقولاقيالواقعةسورة

".النُّجُومِبِمَوَاقِعِاقْسِمُ"فَلَا

اللاحقة:الاَيةفيتعالىاللهتولمعنىتعرفهلثم

11.عَظِيمٌتَعْلَمُونَلَوْلَقَسَمٌ"وَإنَهُ

؟...نعلمفتى

يعرفواحتى...يهتدونلعلهمويجتهدونيجدونالعلماءإن

...لعظيمإنهوحقاً...القسمهذاعظمةمدى

!ر
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بحسبانوالقمرالشمس

إلىفيهوصلتدالفلكعلميكنلموقتفيالكريمالقرآننزل

عدةتتصلالفلكعلماءأبحاثظلتبل،حقائقمنالقرآنتضمنهما

بهجاءماإلىبذلكالفلكعلمقوصلالرصدآلاتاكتشفتحتىقرون

يقربالذيالتلسكوباختراعمنتمكنعندماغاليليوفالعالم.القرآن

تمكنا906عامفيمرةألفسطحهاويكبرمرةلينالمددالاجسام

لاحظالشمسفبرصد.الهامةالفلكيةالحقائقبعضعلىالوقوفمن

وتختفيالثانيةالحافةإلىالقرصحافةمنتتحركسوداءبقعاًبهاأن

وبرصد.محورهاحولىالشم!دورانبذلكفأثبتتظهرثمأسبرعين

أنهاأولاَيظنكانكاوليستتدورالأرضأنثبتالأخرىالكواكب

يدوروالقمرالشمسمنكلاوأنكذلكيدورالقمروأن...ساكنة

يقولأنوقبل.القمرالشمستدركأنلذلكيمكنفلاخاصفلكفي

فيالقرآنتالسنة9201بحواليالعلماءمنومعاونوهغاليليوبذلك

يس:سورةمن04الاَية

وَلَاالْقَمَرَتُدْرِكَأَنْلَهَايَنْبَغِيالشئَمْسُ"لاَ

((.يَسثتحُونَفَلَكيوَكُلالنَهَارِسَابِقُالفَيْلُ
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يشعملتهبمضيءج!مأنهامنأكثرالشمسعنيعرفيكنولم

وتدراتفقكيفمااللهبمنكيةالأرضإلىفترسل،والحرارةالضوء

ئم.الثمسمنالضوءيعكسميتباردجسمفإنهالقمرأما.يتيسرما

سورةمنالخاصةالشريفةالاَيةإليهتهدفمامعنىعرفالعلمبتقدم

الرحمن:

."بِحُسبَافيوَالْقَمَرُالشئَمْسُصا

وماوتوزيعهاالثمسفحرارة،ومعارفعلوممنتحويهوما

دليلاوحدهيقوموبحساببتقديريتمإنماالأرضيصلومامنهايفقد

الفلكعالمفيقولوتقديرهوقدرتهالخالقعظمةعلداسيلمنبعدهما

والسطحعنيفةحركةفي11"فيشيءكا!إن":جزجيمسالكبير

مركزعنعبارةص!إلص!،ثتىبطرقويتفجرينليهائجكله

وتنسابتتولدالتيوالطاقةعمللهينقطعلاالقوةتوليدمراكزمنهائل

نحويندفعأنذلكونتيجةمريمحدإلىساخنةتجعلهاداخلهافي

شعاعاً.الفضاءإلىانصبال!طحبلغإذاالحرارةمنعظيمتيارسطحها

يعادلالثمسسطحفيمربعةبوصةكلإلىالطاقةصتيصلماوأن

الطاقةهذهالتخلص!منمنالم!يعةاجوصمةالتلكبذَولاحصانًا05قوة

السطحنلفيلذاساكنهادىءوال!طحذلكلهايت!نىولاطريقةبأية

جناتهاأشدلتعرضتتقلبالعلياالطبقاتكأن،مكانكلفييغلي

بسرعةمنهاينسابأنالمحبوساطشعاعتيسرحتىالفضاءإلىحرارة

وهناكهنانرىإذالطاقةتلكلتعريفكافغيرهذاإنبل.أجمر

الأميالمنالاَلافمئاتعلوإلىتندلعاللهبمنضخمةنافورات
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I?سنةكسوففيأحدهانصويرأمكنوتدالثسسسطحفوق 9 I

قأوعرفميل000475وإرتفاعهايل000035عرضهاأنفوجد

ميلكلأنهذاومعنىالمراتمن901الأرضقطرقدرالشمسقطر

ودرجة...الث!ص!مادةمنميلوثلثمليرنيقابلهالأرضمنمكعب

فهرنهيت،بمقياسدرجةمليونينوعشرتعةتبلغالشمستلبفيالحرارة

نركتلوفيهف...المرب!تللبوصةطنمليون264فيبلغالضغطأما

الث!مسبينإن...الأرضإلىكلهاتصلوشأنهاالشمسحرارة

الأرضإلىيصلماتجعلطجقاتالشمسوحولالحجبمنوالأرض

...الكليةالشمسطاقةمنجزءمليونمنجزأينحواليعنيزيدلا

...؟بحبانوالقمرالمسأفليس

فيعرففقد،كذلكعجيبفبحسبانوالقمرالشمسحركةأمالح

الجويطريقهافيتندفعالشمسأنفقطضية-ْ

فيميلا175بسرعةالثمسيةالاسرةومعهامجرنناحولالمنظورغبر

21بسرعةالمجاورةللنجومبالنسبةتندفعفإنهانف!طالوقتوفي،الثانية

تختلفبكيفيةإنمامحورهاحولتدورذلكغيروأنها،الثانيةفيميلا

هذهوجودتسببالدقيقةالحركةهذهوأن.الأرضدورانحالةعن

فإنهالقمرأما...فناأوانهياثرولهبأويقحربلاهىكاالمجموعة

وإن،فقطبنصفهإلاالشمسيواجهلاواتجاهاتهمداراتهجميعفي

وإلاالحالىبعدهاعلىالارضجعلالثمسمنمحددبعدعلىوجوده

حرارتهادرجةالأرضفييتغيرماأولوكانالقمرمعالأرضكانت

الماءغلياندرجةعلىدرجتينيادهْبزأيفهرنهيتية412ْالنهارفيفتصبح
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نتوافرفهل...سائلاَالهواءيصبحعندهاأيفهرنهيتية243اللبلوفي

والقمرالثمسجعلالذياللهفسبحان؟نعرفهاكالناالحياةبذلك

.بحسبان

...دقيقحسا!.ا-51روماأهممنوإن

.الحياةعليهاتزتبالتيالأموروأهمألزممنهوالزمنوقياس.الزمن

فيتاْئيرمنللزمنماعلفعلاوة؟زمنبلاالحياةتكونفكيفوإلا

فيصخرةأقدمفهذه.!وتسيلةهوالزمنفإنالإنسانحياةتنظم

مليونو.46بليونعمرهاأمريكافيبداكوتاالعالم!يستون

خيرالزمنكان...الأرضتاريخعلىباْضواءتلقيأنوينتظرسنة

أمكنوالإنسانوالحيوانالنباتعمروهذا.والمعرفةالبحثفيمساعد

يزرعبأنحياتهالإنسانفرتب.الحياةاستغلالكلزمنمعرفةبواسطته

بتلك.الحياةواستقرت...كذلكالحيوانمنبييرووعمرهيابما

شروقهوفالشروقالشمسحركةعنعبارةهوالطبيعىوالزمن

أماالسماءفينقطةأعلىفيالشمسنتكونعندماوالظهيرةالشمس

وأالشروقينببنوما.الأفقوراءالشمستغيبأنلحظةفهوالغروب

حركةمنوأخذنا...ساعة24أيكامليومالغروبينأوالظهريئ

أخرىمرةوظهورهمرةالقمرظهوربينفالفترة...الشهرحابالقمر

إلىينظرإنانوأي.الثصهريحددالذيهوالعددوهذايوما2/192ً

الساعة-أي-النهارفيإيىوصلمدىأييعرفلحظةأيفيالثمس

ونظرة...اليوميحددالذيهوفالقمر...اليومبهايعرفلاولكنه

نحددوهكذا...نحنالشهرمنيومأيفيتحددالقمرإلىعابرة

...اليومالقمرويحددالاعةالثص!
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يوماَلنفسهإفرنجياَزمنياَتقويماَيضعأنالإنسانحاولولقد

365يبلغزمنفيالث!مسحولدورانهاتكمللاْرضفا...وشهراَ

الشيةالسنةتسمةإلىفعمد...ثأنية46ودقيقةو48ساعاتوهيوماً

أساسالشهورعدةوهي12يساوىلاالناتجأنالقمرىكجدالشهرعلى

الاَخروبعضهايوما03َعدتهاالاْشهربعضجعلإلىفعمدالزمنيحسابه

يرماَ،92ويومَا28يئوبتغيرذلكمنأقلفبرايروجعليوما31َعدتها

فيمرلهفيالتليفزيونشاشةأمامشضجلسإذاذلكمنوبالرغم

نيويوركمشاهدةيستطيعفإنهديسمبر31لبلةمنتصففيمثلأنيويورك

إلىيستمعكاملةساعةوبعدالجديدةالسنةأولبلحظةتحتفلوهي

أولصباحمنالثانيةالاعةوفي.العيدبلحظةتحتفلبهافإذاشيكاغو

فتكونفرانسيسكوصانأما،أنفرسفيالجديدالعاملحظةتبدأيناير

تبدأهونولولووهوايوفيصباحاَالثالثةالساعةفيالجديدالعاملحظة

صباحاَ.0305الساعةفي

وأبالتقديمإمامدةكلساعتهيغيربحراًالم!افرأنذلكويتبع

عثاءهيتناولقديوملذلكوياْقي.باَغرأوشرقاَاتجاههحسبعلىالتاْخير

أخرىمرةالأربعاءيومفيويستيقظينامثممثلاالأربعاءيومماء

يذهبقدأخرىناحيةومنواحدأسبوعفيأربعاءيوميعاشفكاْنه

بذلكويكونالجمعةيومنفسهليجديستيقظثممساءالاْربعاءيوملينام

العرضخطوطإلىراجعوذلكأشوعفيخميسيومعليهيخرلم

...الإنسانوضعهالذيالزمنواخنلاف

نجحسبان...الشهريوالقمر...البومي...الثسسزمنأما"ع
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الذيالكريمالقرآنوصدقوالحابالسنبنعددنعلمفنهماولذادتيق

:تقوليونسسررةمنالخامسةالشريفةآيته

نُوْرًاوَالْقَمَرَضِيَاءًالشَّمْسَجَعَلَالَّذِي"هُوَ

خَلَقَمَا،وَالْحِسَابَالسِّنِينَعَدَدَلِتَعْلَموامَنَازِلَهـتَذَرَهُ

."يَعْلَمونَلِقَوْءالْأَيَ!يفَصِّلبِالْحَقِّإِلاذلِكَاللهُ

إ

!حس!!!ءع!!+يرم

م!تبه

ين
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االممرانشقاق

طبقاتبثلاثمحاطزحلأن1615عامفيغالييواكتشف

نأذلكبعدوجدثم...منتصفهحولالنطاقمننوعاَتكوندائرية

قالا075عإموفي،الداثريةالطبقاتهذهمثللهاأخرىكواكبهناك

صنيرةسياراتمنلهنهايةلاعدداَإلاليستالحلقاتهذهإنرايتلمالعا

رأيإلىفيهاالعلمووصلالفلكيةالاَلاتتقدمتأنإلى...حولهتلف

في"النجومكتابهفيجينزجيمسسيرالفلكحجةفيقولتاطع

منالحلقاتهذهإنماكسويلالعالمقال9185عامفي":"مسالكها

حديثاَالفلكٍعلمقرروقد،السماويةالاْجرامأعجبالعلميةالنظروجهة

كاملأعادياقمرامايومأكانجسممنقطعهيإنماالحلقاتهذهأن

لافطقةوهيزحلخطرمنطقةداخلالقمرهذاودخلزحلأتارمن

نجممركاوذلك..باَإرباًإرويتناثريتحطموإلامنهأصغرج!ميدخلها

مزقتوكا،الحاليةأسرتهامكونأفزقهاالثسىبجوارالغابرالزمنفي

أتارهأتربمزقالذينفسهزحلوكذلكأقارهوكونتزحلالثسس

عالمويتاج..."حلقاتهكونتااليالصغيرةالقطعملايينإلىإليه

ذلكيحدثأنمنلامناصإذاَ":القولجينزجيمسالم!ثهورالفلك

فييصيرحتىفشيئاشيئَاالاْرضمنويقرب،البعيدالمستقبلفيبقمرنا
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القضاءفيهينفذوعندئذ،والسلامةالقمرببنيحولطباَترمنهايباًترالنهاية

قمرذلكبعدللأرضيكونفلايتفتتالذيالقمروينشقنفسه

ستعكرالحلقاتوهذهالحلقاتمننجطاقمحاطةكزحلتكونوإنما

سيجعلبلفحسبالحاليالقمريعكسهمماأكثرلاالشمسضوءمن

.1(ليلةكلالليلطولالكاملالبدرنورفيالاْرض

فيطويلأحيناًالعلماءدراساتواستمرتالفلكألحاثوتتابعت

كا...واقعة...شكبلاحقيقةكأنهااعتبرتالتيالنظريةهذه

كانالذيمسارهفييدورلا!رناأنفعرف...الاْرضلغيروتعت

قربقدإْمما...بكواكبهاالشمسيةالمجموعةتكونتأنيوميخهيدور

بتواليأنهإلا..حئيثاًيسبر!نلمانالاتترابهذاوأنالأرضمن

التيتلكمنهاالجاذبيةتفوقمنطقةمنيقتربالقمرسيجعلالعصور

دخولعلعلامةأولوإن...يحفظهالذيالأرضمنبعدهعلىتجعله

ستزدادالزلازلهذهالقمرفيمدمرةزلازلحدوثهوالخطرمنطقة

الزلازلبشدةالحاليصلحتى...الأرضمناقربكلما..عنفاَ

وتهاوىانشقوإذ..انشقاقهتسببداثمةعنيفةزلزلةإلىالقمرتشقالتي

جاذبيةفيذلكيؤلرأفلازحلفيكاالأرضحولطبقاتمكوناَ

ذلكيكونأولا؟نفسهالقمرجاذبيةتمسكهاأخرىوأجرامكواكب

الاْرضإلىفتتهاوىالكبيرةالكواكببينالجاذبياتباختلالإيذاناً

الاْرضفتهويالكبيرةالكواكبجاذبياتفياختلالاًذلكبسببأو

دليلأذلكيكونوهلا...نتصورهأونعرفهمالاإلىأوالشصرإلى

اقرابها؟علىدبلاَبذلكالقمرانشقاقوبكون...الاعةفبامعلى
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بضوهذلكيلقيأولا؟قرونبعدةبذلكالعلمسبققدالقرَانيكونأولا

:تقولااليالقمرسورةمنالاْولىالاَيةتفيرعلى

.الْقَمَر"وَانْشَقَّالسَّاعَةاقزَبَتِ"

...للقمروغانثقاقهوحادثالاَيةهذهفيالقصدبأنالقولأما

الطبيعةفيحادثالقمروانشقاقكهذا2وحادثعنيحدثنالمفالتاريخ

الجغرافيةأوالطبيعةيخترارتذكرهفلا...يدونلاأويهملأنيمكنلا

واكتثفهاالقرآنبهاقالحوادثوالتاريخالطبيعةكتبذكرتبينما

نأصراحةقررالكريمالقرآنأنكاأسانيدهفيودونهافسطرهاالعلم

وبرسالتهبهبؤمنوا.حتىا!شمحمدسدنامنآياتطلبواقدالناس

الرصولمعجزةوجعل...طلبوالمايستجبلموتعالىسبحانهاللهأنإلا

على:الإسراءسورةفتنصالقرآرأالاْمين

الْأَرْضِمِنَصلناتَفْجُرَحَتَىلَكَنّؤْمِنَلَنْ"وَقَالُوا

فتفَخرَوَعِنبنَّخِيلٍمِنجَنَّةٌلَكَكُونَأَوْ،يَنبوعًا

زَعَمْتَكَمَاالسَّمَاءتسْقِطَأَوْ،تَفْجِيرًاخِلَلهَاالْأَنْهَارَ

يَكُونَأَوْقَبيلًا.وَالْمَلَثِكَةِبِالتهِتاتِيَأَوْكِسَفًاعَلَيْنَا

نُؤْمِنَوَلَنْالسثًمَاءِفِيتَرْقَىأَوْزُيخْرُفيمِنبَيْتٌلَكَ

سُبْحَانَتلْنَقْرَؤُةكِتَابًاعَلَيناتنَزَلَحَتَىلِرُقِئكَ
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رَسُولًا".بَشَرًاالأكنْمثهَلْرَفَي

منها:37الاَيةتقولالاْنعاموسورة

اللهَإِنقُلْرَئهِمنآيَةٌعَلَيْهِنُزِّلَلَولَا"وَقَالُوا

."يَعْلَمُونَلَاأَكنَرَهُمْوَلَكِنءَايَةًيُنزَلَأَنْعَلَىقَادِرٌ

:تقول901والاَية

ءَايَةٌجَا-تْهُمْلَئِنْأَيْمَنِهِمْجَهْدَبِالتهِ"وَاقْسَمُوا

ئشْعِرُكُمْوَمَااللهِعِنْدَالْأَيَ!إِنَمَاقُلْبِهَاليومِنُن

."يُؤْمِنُونَلَاجَاصتْاذَاانَّهَا

:الأعرافسورةمن302والاَية

لمصص-طصص
انمَاقُلْاَختبَيْتهالوْلَاهَالوابِايةٍتاتِهِمْلمْ"وَاذا

رَّبِّكمْمِنبَصَاَئِرُهَذَارَفَيمِناديُوْحَىمَاائبِعُ

.1(ئؤْمِنُونَلِقَوْءوَرَحْمَةوَهُدًى

الفاتحةالرسولأعطىاللهأنفتقررالحجرسررةمن87الاَيةأما

:والفرآن

.!الْعَظِيمَوَالْقُرآنَالْمَثَافِيمنسَبْغاآتَينكَ"وَلَقَدْ
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بلاغةضمنمنأننبهدفإنناالماضيبصيغةالاعةبتاشْرقولهأما

وأصبحالقاطعللتأكيدوذلكماضبفعلمستقملةلحوادثإيرادهالقرآن

:تقولالتيالنحلسورةمنالأولىكالاَيةوذلكالبلاغةأدبمنذلك

".تَسْتَعْجِلُوهُفَلَااللهِأَمْرُ"أَتَى

اذأمرأنإذ...المستقبليفيدولكنهاقه!بتكفعلماضفالفعل

...آتريبلا

...نصهاوالتيالقمرسورةمنا!ثانيةاالآيةوأما

مُستمِرٌّ".سِحْرٌوَيَقُوُلوايُعْرِضمواءَآيَةًيَرَوْا"وَإِنْ

كفرهمعلىالكافرينبعضسيظلإذالقمرانشقاقعندتكوتفإنها

أعمالمنيكونقدهذاإنالملحدينبعضوسيقول...يعتبرونفلا

الساعة.بعدهاستكونالتي...الظاهرةهذهمنبالرغميهتدونحرفلاا)

سطر.يكونقدفيمايبخونالذينالمجتهدينلدىثبتإذاأما

النبىرسالةزمنفيوقعقدحادثًاأنمنالعرببلادغيرفيولوالناريخ

انقسمأيظاهريَاانئقالقمرقدأنفيهوشوهدوسلمعليهاللهصلىمحمد

منفيكون...حينهفيللرسولوقتيةمعجزهَعلىعلامةقسمينإلىنوره

...الماضيفيحادثعنتفسيرَاتحملإنهاالشريفةالاَيةإعجازضمن

...أرادبماأعلموالله...المستقبلفييقعلحادثعمليةونبوءة
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السماءإلىالإسثماع

إليهاتوصنلا،كيالعلومأحدثمناللاصلكياأالفدك9علميعنبر

القرنفيالعلمإليهوصلماوأروعالحديثالعصرفيالفكريالتقدم

العثرين.

2Aسنةصيفلياليإحدىففي rجانسكيكارلالعالمكانا

بمفاتحيعبثأخذوقدةقميمإجازةفيبنيوجيرسيمزرعتهفيجالنَا

الجهازفالتقط،المختلفةالعالمإذاعاتإليهيحملالذياللاسلكيجهازه

وقد...قبلمنإليهااستمعتديكنلممبهمةوإشاراتغامضةأصواتَا

المجهولةالإذاعاتهذهإلىالاستماعأمكنالتاليةالليلةفيأنهنظرهلفت

لهايجدأنبغيةالاْصواتهذهإلىوهوينصتالمتتاليةالليالىيقضيفظل

والعواصفالأعاصيرأصواتتخالفأنهاتاْكدأنبعدمقبولاتفسيرا

..معينطولوعلىالاتجاهنفسمنتأتيدائماأنهاأثاردهشتهومماالكهربية

...والموجاتالأطوالمنتظمةإذاعاتفهي

يانتظاميأقيالصوتأنأشهروجدثمانيةمنأكزدامتمراقبةوبعد

فيمعينوقتإلىدقائقبأرجسابقتهاعنليلةكليتقدمأنهإلامطلق

تثرقالنجوميجعلالثمسحولالاْرضدورانكانلماو...السنة

918

http://www.al-maktabeh.com



وصلفقد،السابقاليومعندقاثقأربممتقدمةيومكلوتنرب

اللاسلكيالفلكعلمعليهأطلقجديدعلمحقائقأولىإلىبذلكجانسكي

.وإذاعاتأعواتًاالسماءفيأنوهي

وتلااللاسلكيالفلكعلماءضماجتماع3391عامنِهايةفيوعقد

وافلاكنجوممنالسماءفيماإنفيهقالمثاهدتهعنتقريراجانسكي

التقاطهايمكنالتيالاحاديثهذهوإن،داثمًاحديثَاتتحدث

عماللكونوضوحَاأكربصورةالبمثرتزوداللاسلكيةبالتلسكوبات

...الاَنع!هي

وتوالى...اللاسقكيالفلكعلمفيلبنةأولالتقريرذلكوكان

عامفيللسماءلاصلكيةخربطةأولرسمتحتىالعلمهذافيالنجاح

.M.

ذإجانسكينظريةصحةعلىالأدلةزادت4291سنةفبرايروفي

الاْصواتمنسلسلةعطلتماعندالإذاعاتهذهصحةالعلماءأكد

محاولاتوبعد،إنجلترافيالمنتظمةالراداراستقبالعمليةاللاسلكية

علماءوصلالعطلهذاأسبابعلىللوقوفالعلماءجانبمنشديدة

وهذه...لاسلكيةإشاراتبسببكانالرادارتعطيلأنإلىالطبيعة

...والأفلاكالنجوم...الأفقوراءالمجهولمن...الإشارات

فيالعلماءسارعفقدللفلكجديدعهدببدءإيذانَاذلكوكان

العالمجامعاتمختلففياللاسلكيةالتلسكوباتإقامةإلىالدولمختلف

وقد...العالممراصدفيوكذلكومانثسزوهايدكبريدجرأسهاوعلى

فيداثمَايسبقهاكاالاتجاههذافيوكلهابالومارالمراصدجبلمرصدتزعم
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.التقاطيمكنهالعالمفيلاملكيتلسكوباقوىتركيبفتم...غيرها

تبلغالضوئيةوالسنةضوئيةسنةمليونآلافثمانيةمسافةمنالإضارات

هيالضوءصعةأناعتبارعلىميل0505005785343جوالى

بلتقطاللاسلكيالتليسكوبهذاأنأيالثانيةفيميلألف186

050000000000000246مافةمنالإضارات YAY YOميل

تقرييَا.

الكواكبمعظممنخافتةأصواتالتقاطالآنحتىأمكنوقد

التقاطوتم...والمشزيالشمسمنقويةإشاراتتتلقىالاْجهزةولكن

وأبعديراهاأنإمكانيتهبكلالحديثللعلميمكنلمأشياءمنأصوات

يمكنلأبطبيعتهاتكونقدأشياءباْنهاذلكالعلماءعللوقد...بهايتنباْ

فبومبقاياأوثائرةغازيةسحتأنهاأوالبصريةالتلسكوباتتراهاأن

البروفسورالفردلوفل\589نوفمبر23فيوأعلن.تتصادمأوممراتتتفجر

عنلاسلكيةموجاتالتقاطمنتمكنأنهبريطانيافيالفلكعلماءكبير

.المشريكوكب

يلقيأنينتظرالذيالعلمذلكفيأبحاثهميواصلونالعلماءزالوما

التلسكوباتبهذهيتمكنواأنياْملونإذالكونهذاعلىجديدةبأضواء

العقلي!تطيعلا...أماكنفيأشياءبالاْصواتيرصدواأناللاسلكية

التلسكوباتهذهتصححأنينتظركا...أومكانها...يتصورمداهاأن

نأتقريبَاالمؤكدمنإنهيقولونكانواالعلماءفإن...النجومعددمن

أكزهناكأنالمؤكدمنيكونويكادمليون000001منأكرالنجوم

.الاْرضوجهعلىوطفلوامرأةرجلكلمقابلنجمَا06من
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الكليالمجموعنتخيللكيجينز:جيمسالعالميالفلكيويقول

،كتابمليوننصفتحويضخمةنتصورمكتبةأنيجبالسماءلنجوم

المكتبةهذهكتبكلصفحاتجميعفيالتيالطبعحروففجميع

مدةالدقيقةفيصفحةبسرعةنطالىكناإذاوإنناالنجومعددتقارب

لقراءةالمتواصلالعملمنسنة007منلنابدفلااليومفيساعاتثمافي

نقطةمنجدًاكثيرَاأقلفهيعليهانعيشاليأرضناأما...المكتبةهذه

مليوننصفتضمالتيهذهمكتبتنافيباءحرفأوتحتنونحرففوق

...مجلد

ملايينإلبهفتضيفالعددهذاتصححسوفالتلسكوباتهذهإن

القراءةبصلةالفلكبعلماتصلمنٍكلكانوإذا...العددهذاأضعاف

فكيفالخلقفياللهقدرةمناستشعرجزءاأنبعدبالتهآمنقدوالكتابة

أشدمذهلةجديدةبحقائقاللاسلكيالفلكعلميخرجعندمابالناس

وشكعلىبأنهمالقولعلىيجرؤونمحاولانهمفيالعلماءإن...الإذهال

عمرأنويؤكدون...حافةللكونكانإذاالكونحافةإلىالوصول

نأيأملونوهم...والأصوْاتالإشاراتبهذهتقديرهسيمكنالكون

قالكاهووهل...الكونهذاعنأصرارمدهشةعلىالوقوفيستطيعوا

..الاْحلاممنحلمكأنهشيءلاالاندثارإلم!فيآخذالسابقونافلكاعلماء

ورسلهوبالئه...ويتعجبونيعجبونيجعلهممابهسيفهمونأنهمأو

...ويقيناإيمانًاويزدادون...يؤمنون

إليهوصلمانهايةهيإليهاوالاستماعالأصواتهذهاعتبرناوإذا

يخماالعالمنسبقأنعلينايجبكانأماالحديثالعصرفيالفكريالتقدم
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...الكريمالقرآنآياتلوتدبرنا

منيقعدونكانواالجنإنسنة5014منيقولالكريمالقرآنإن

منالتاسةالاَيةفتقوليسمعواألالهماللهأرادثمللمعمقاعدالسماء

الجن:صورة

يَسْتَمِعفَمَنلِلسَّمْعمَقَعِدَمِنْهَانَقْعُدُكنَا"وَانَا

رَّصَدًا".شِهَابًالَهُيَجدْالاَنَ

...الاَنالعلماءيحاولهالذيذلكإلىت!صحعأنالجنحَاولتفهل

....السماءفيوما...المماءوخلق...السماءعنثيئَاليعرفوا

فهذأالوحيلماعكانتإنماالسماعالجنمحاولةبأنيقولمنأما

يكنفلمشخصيًاإليهالموحىإلاي!معهلاالوحيأنمنتواترمايبطله

كانعندماحتى...بجوارهمنيسمعهولمنفسهالرسولإلاالوحييسمع

الجنأنكا...بهتدريأوزوجتهتسمعهتكنلمفراشهفيوهويجيئه

السورةآياتبدليلالرسولعلىالقرآننزولبعدالماءإلىيسمعونكان

هو:الاَياتأولإذ

فَقَالُواالجِنِّمِنَنَفَرٌاَسْتَمعًانةَإِليَّاوحى"قُلْ

.1(عَجَبًاقُراناسَمِعْنَاإِنَّا

كاإليهواستمعواالرسولىعلىنزولهبعدالقرآنسمعواأنمتفيدوهي

إليه.الإنسىمنغيرهماستمع
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الآيةهذهعلىمقصوراليسيخهاوماالساءإلىالاشماعأنعلى

:تقول18الاَيةالحجرسورةففي

.((ئُبِينشِهَاب!فَأَتْبَغَهُالسَّمعاَسْزقَمَنِ"إِلا

:تقولالىالصّافْاتسورةمن8والاَية

كُلِّمِنوَيُقْذَفُونَالاعْلَىالْمَلَإِإِلَىيَسَّمَّعونَ"لَا

.((جَانِمب

:تقولالطورالتيسورةمن38والاَية

مُسْتَمِعُهُمْفَلْيَاتِفِيهِيَشمِعُونَس!لَمٌلَهُمْ"أَمْ

".ئبِينٍبِسئلْطَنٍ

حاولتهمماعلىالقرآنمنتوجيههيإنماوشبيهتهاالاَياتهذهإن

...بالكونمعرفتهايزيدماإلىتهتديلعلهافيهاوماالسماءرصدمنالجن

للموقنيزآياتالسماءفيأنإلىسورةأكرمنفيالنظرالقرَانوجهوقد

إلىصراحةالاْمروجهبل...كثيرةآياتالأرضوخلقخلقهافيوأن

يونس:سورةمن151الاَيةتقولإذالسماء

وَمَاوَالْأَرْضِالسَّموَاتِفِيمَاذَااَنْظُروا"قُل

."يُؤمِنونَلَاتَجوْمٍعَنْوَالنُّذُرُالْأَيَتُتعني
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والأرضالسمواتفيأسرار

خلقهافيأنواعتبروالاْرضالسمواتإلىالنظرالكريمالقرآنوجه

سبحانهاللهبوجودمقتنعونبدلافإنهمفيهاالعبادتفكرماإذاآيات

:91وا091الاَينان!قولعمرانآلسورةففي،وبقدرته

وَاخْحلَفِوَالْأَرْضِالسَّمَوَاتِخَلْقِفِي"ان

يَذْبهرونَالَّذِيئَ.الْأَلْبَبِوِلى1لايَتوَالّنَهَارِاللَيْلِ

خَلْقِفِيوَيَتَفَكثرُونَجُنوبِهِمْوَعَلَىوَقُعُودًاميَامًااللهَ

بَاطِلًاهَذَاخَلَقْتَمَارَ"تناوَالارْضِالسَّمَوَاتِ

النَّارِ".عَذَابَفَقِنَاسُبْحَنَكَ

وماوالاْرض...فيفاوماالسماءفيوالدرسبالبحثالقرآنوطالب

النظر:علىيونسمورةمن101الآبةتنصإذعليها

وَمَاوَالْأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَاذَااَنْظُرُوا"قُل

".يُؤْمِنونَلَالًوْمعَنوَالنُذُزاَ؟داتُتُغْنِي
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بهذهالقرآناهتمامعلىأدلولش!...كثيرةالمث!ابهةوالاَيات

931القرآنفيتكررتقدالسمواتأوال!ماءلفظأنمنالدراسات

...مرة

دولمختلفقيالعلماءأننجدالقرآندعوةمنعامًا1rVAوبعد

مواضعمنفيهالماوالاْرضالماواتدراسةإلىباتدعوةقامواقدالعالم

بعد.شساعنهايبرفونلاوالعلماءالعلموأنوالتقصيبالبحثجديرة

الدراسةلهذهبرنامخاووضعواالدراسةبهذهاقياماعلىالعلماءفاتفق

صنة\579يوليرأوليتبدأالتيالسنةتكرنأنعلىواصطلحوا

الطيعةفوقوماوالفلكوالطبيعةالجغبرافياعلماءيجتمعحيثجيوفيزيقية

...الدراسةهذهلبدءالدولمختلفيمثلونالذين

الدراسةبهذهللقيامدولةثلاثينيمثلونعالمآلافعثرزاجتمكل!ولقد

وجهعلىالتاريخفيعرفتعلميةتعبئةأضخمهذااجتماعه!اواعنبر

اللجنةرئيرماكساريةطالعالمذكرالاجتماعإهذافي...ا!!ث

كافيةليستالجيوفيزيقيةالسنةهذهبأنوالفنونللعلومالسوفيتيةالحكومية

عرفمماأكروالفضاءالاْرضأصارمنالغامضأنإذالدوليةللاْبحاث

إلىالأبحاثهذهتمتدأنيقترحلذاالعقليتخيلهمماأكثربلعنها

واسعةالقفزخطوإتمنالعلمستمكنالنةهذهأنوهويعتقد5891نهاية

بعد.عنهاالعلميكشفولمبناتحيطنحوأسرا!كثيرة

اللجانفثكلتبحثهاسيتمالتيالموضوعاتوترتيبتنسيقوتم

القشرةلبحثلجانفهناك...محددبرنامجلجنةلكلووضعالمخنلفة

علىالمدنمراتعتغييرومدى،تثرتهاتقلصومدىسمكها:الأرضية
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المثعةالحرارةودرجات...التقلمىلهذابالنسبةوالعرضالطولظوط

...بهاوالمكتسبةالفثرةمن

اكتثفأنبعدالبحريةالتياراتأسبابلبحثأخرىلجانوهناك

نأويخمل،الاستواءخطعنديتجمعالقطبينبينمغناطيح!تيار

مماثلةرلجان.وشدتهاوالاْمواجواتجاهاتهاالبحريةبالتياراتصلةلهتكون

.والاْنواءوالأعاصيرالعواصفأسبابلدراسة

علىتحدثالتيوالانفجاراتالبقعتأثرلبحثلجانشكلتكا

فيالمغناطيَسيةوالعواصفالارضيةالجويةالظواهرفيالشمسسطح

الأرض!.

البحارأعماقدراسةإلهاوكلالتيتلكالمشكلةاللجانأهمومن

الزلازلأسبابلدراسةفرعيةلجانومنهاوالبراكينبالزلازلذلكوصلة

.الزلازلهذهعلىوالمؤثراتتاْفيهاومدى

فوقتكونتااليالجليديةالطبقاتستدرسأخرىلجانوهناك

مافيوابهتشافعليهاطرأوماالسنينملايينمنوالثمالىالجنوبيالقطبين

.القطبانعليهكانماعلىأوآثارتدلمعادنمنالقطبين

وهيالاْيونوسفير""طبقةلتدرستكونتاالىتلكاللجانأهمولعل

تتاْثرالطبقةوهذهمباضرةالاْرضحولالتيالهوائيةالطبقةتلياليالطبقة

اللاسلكية.المواصلاتفيبدورهاوتزلرالثسىسطحأحوالبتقلبات

عنايتهمالعلماءإليهيوجهماأهمذلكفإنالطبقةهذهفوقماأما

إليهاتصلأنبعدأمرالفضاءتبحثالياللجانتشكلأنالمتمظركانضد
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ولكنالاْرضَغلافبعدالاْولىالطبقةفيتبحثالياللجانمعلومات

الصناعيةالصواريخلقسمالفرعيةاللجنةفإنالانتظارتستطعلمالجمعبة

وهدفهاالفضاءإلىتنطلقجويةسفينةبإطلاقأوصتالسرفيتيةللجمعية

والكواكب...فيهاوما...هيماالسماءأسارفيوالتقصيالبحث

الاْجرامهذهفيوالأحباءفيها...الحباةواحتمال...الأخرى

أحياءهناكأنفاحتمال...يحيونهالحياةمننوعأممط...والكواكب

فبانرى...قيلفاحتمالحياتناتثبهحياتهمأنوأماكبيراحتمال

..ياْكلونوهل؟غازيستنثقونوأي...؟يتنفسونوهل...؟شكلهمعا

..ونومهم...وحياتهم...وحركتهم...؟نموهموكيف...،ويشربون

...هموما...وكانهم

...عليهمالرامجتق!متاللجانلهذهفرعيةأقسامتشكيلتموقد

...اجتمعواعالمآلافعضرةتوامهاالتيالأولىالعلميةالتعئةهذه

ال!دراساتهمبنتائجالناسعلىوليخرجوا...ويدرسوا...ليحققوا

فيالخالقعظمةستظهرإذوتعالىسبحانهاللهإلىهدإيةمبعثستكون

...خلقه

مليرن5891755نهايةحتىالجيوفيزيقيةالسنةطفقاتبلغتوقد

قدالجيوفزيقيةالسنةأنفيهجاءبيانَاالعامةاللجنةأصدرتوقد،دولار

الاْرضيةالكرةأحواللبحثالتاريخفيبذلمجهودأعظمحققت

وصعدوا...مضنيةأبحاثعلىلذلكالعلماءوعكفالطبيعيةوظواهرها

الجوفيوطارواالفنوركبواالتربةوحفرواالجبالفوقذلكأجلمن

الآفالى...البعيدالغد...الفدوالىالآنوحتى...الماءفيوغاصوا
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اعماقدراسةالٌاللإنسانالشاغلالشغليكونلنالقادمةالسنبن

والتنقلالسماواتاعاليودراصة...الارضوباطن...المحيطات

..بنفسهاليهاالوصوليستطيعلاالتي...الكواكبببنالميكانيكةباجهزته

يحصلونالتيالنتائجوتطبيقفحصىمكانكلفيالعلماءوسيواصل

عليه.نعيشالذيالكوكببأسارالعلممعارفهمإلىيضيفوالكيعيها

منإليهأوحيرسولاإليهمأرسلإذربهميحمدواأنوللمسلمين

وصدقودرسهلبحثهاختلافهاعلىالدولتكاتفتماعضرقرنًاأربعة

:يقولالذيالعظيمالله

".لَعِبِينَبَيْنهمَاوَمَاوَالْأَرْضَالسَّمَاءَخَلَقْنَا"وَمَا
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السماءفيوأحباءحباة

الكواكب""سكنىعنوانوتحت"الحديثوالعلمالله"كتابفي

فيالأحياءلوجودتعرضكتابأولهوالكريمالقرآنأن-أوضحت

يجدزالماالعلمأنمع.قرنًاعثرأربعةمنذلكيقرروهو،السماوات

الناحية.هذهفيالبحثفي

الحقيفةهذهلتؤيدتتواترالأخباربدأتالكتابصدرأنوبعد

عامأواخرفيالمريخرصدتمأنفبعد،الكريمالقرآنبهاجاءالي

عنهايفصلهيكنلمإذالأرضإلىيكوفيماأقربكانحيث5691

عشرسبعةكلواحدةمرةسوىيحدثلاكيلومروهذامليونotسوى

خاركوفمرصدمنكلعليهاحصلالتيالرصدنتائجتررت...عاما

فيبيضاءبقعظهرتأنهالسوفيتيةالعلوملأكاديميةالتاجالفلكوقسم

ئموأضحةأيامعدةوظلتللمريخالجنوبللنصفالقطبيةالمنطفة

الثلج...الثلجمنوافرةكياتهطولعلىالقعهذهودلت.اختفت

...ماءإلىيتحولأنلابدالذي

محددةحافةوجود،كذلكالمريخمراقبةعندلوحظماأهمومن

الحافةوهذه،الجنوبماالقطبيغطيالذيالجليديالغطاءحولالمعالم

وأبنىبلونغيرهاعنتتميزأنهاإذودقيقةمتواصلةرفابةموضعكانت

اهـصا!يها!الم

-.51!جاقى
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لونيتغيرالذوبانفيالجليديالنطاءيبتدىءوعدمابحمرةثوببق

العالموضعوقد...الخضرةأوبالزرقةالمشربالرماديإلىالحافةهذ.

نباتاتوجودعلىفيهدلليرًاتقرالسوفيتيةالعلومأكاديميةعضوتيمنوف

الكوكب.هذافينباتيةحياةوجودثبتقدوأنهالمريخفي

فيوجدواقدالفرن!يالبولي!رجالأنأذيم5791منتصفوفي

فيكانتواْنهاالوداءالبركانيةالمادةتثبهمادةمنكتلافرنساشمال

نتيجةإنهاالمنطقةهذهفيالقرويونوقال،الطريقفيآثارواضحةنهاية

متحركةأشياءبعةاْروعليهالسابقةاليلةفيالأرضإلىنزلطائرمرورطبق

بعدهاردإلىمتجفاكانبأنهالتحقيقرجالإلىشكيتميشيلوأفضى

أعمدةأحدوراءفاختباْغريبةقذيفةعينيهبهرتحينالليلمنتصف

غريبةوأضواءتزمجرومحركاتهيهبططائراطبقَافرأىالبرقأسلاك

فصاح...المعالمواضحيغيرالاْجامصغارمخلوقاتخلفها،تثع

خفيروقرر...الحديدالسكةمحطةصوبسرعتهبكلواتجهم!يل

المبنىمنوخرجواانتهواميثيلصراخصوتعلىأنهموزوجتهالمحطة

الطبقاختفىخاطفةلحظةوفي...الصغيرةوالمخلوقاتالطائرالطبقليروا

البلادكافةفيعشراتوأصبحتتعددتحوادثوهناك...فيهومن

...تفسيرهايمكنلم...غامضةأثاءوجودعندتلتقيكلها

نأعلىالمربخفيوأحياءحياةبوجودقرارهمفيالفلكيونوستند

التيالحياةمقوماتفكل...الأرضظروفنقاربالجويةظروفه

التىالكواكبفيبلالمريخفيمنوافرةومستلزماضهاالاْرضعلىنعرصا

منتقرباليالكواكبأما...،لاْرضبعدمنمقارببعدعلىتقع
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الظروفأنإذمينةكواكبإنهاالفلكيونقالفقدعنهانبعدأوالشمس

تتوافر.لامعهاالعيشيمكناالئ

المساحةوكالةمنمازوريسكيهارولدالامريكيالعالمأعلنولقد

جديدةبراهينالاَنهناكأن7291عاماوائلفيالامريكيةالجيولوجية

بوجودالقاثلالرأيتؤيد9ماريرالامريكيةالفضاءمركبةارسلتها

الن!ثرةوتتاج...الأحمرالكوكبسطحعلالحياةاشكالمنشكل

الصورعلىهذاقولهفيمازوريسكياعتمد"ولقدالقولالعلمية

والتيالمركبةمنالعلميةالأجهزةارسلتهاالتيوالمعلوماتالتلفزيونية

وجودالمركبةاكتشفتوكذلك...والماءالانهاروالثلاجاتوجودتؤيد

ميتالشالمريخفانوهكذاالعينتخطئهالاالمريخسطحعلىبراكين

واحدة...عميتينتطورعبرسارديناميكيجرمإنهالقمر...مثل

00011جغرافيةوالثانيةجيولوجية

ياالميتةالكواكباسمالعاصاءعليهايطلقالتيالكواكبوحتى

نت-وانما...ميتةأصلاتخلقلم...حالياحياةعليهاتوجدلاالتي

ثمحياةالنينمنالاَفبضعةأوملايينعدةمنذ...مايومافيها

...عليهاجديدةحباةلمولد...الآنيعديكونتدوبعضها...انتت

علىنألفهاااليالحباةعلىينصبإنماالناحيةهذهفيالعلماءواهئمام

..؟.الأرضتغايرظروفظروففيحياةتوجدأنيمكنفهلالاْرضوجه

.الهواءوجودمنللحياةبل!لاأنهنف!هعلبتجاربهيعلمالإنسانإن

أليحرارتهودرجةيتناسببمابهالمحيطالجرحرارةدرجةتكرنوأن

ولوالماءفييعيثىإنه...؟بالسمكبالنافما...مئويةدرجة37تبلغ
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إلىانتقلتلوالمتجمدةانماطقوحيوانات...لماتالهواءإلىخرج

بكونأنيمكنألا...لماتتالاستواءخطمنطقةفيالعاليةالحرارة

فييسكنونلأحياء...مثلاهواءبلا-حياةذلكعلى-قياسًاهناك

درجةكانتوإذا...الهواءمنخالجوهاأنثبتالتيالكواكب

يعبشأنبذلكيمكنهألامثوبةدرجة0001مثلاالحيالكائنحرارة

فيالحيةْانكائناتأننتخيلولماذا...الشمسمنتقربكواكبني

الكا!قإن...وقدمويدوفموأذنوع!قأنفذاتستكونالكواكب

الكواكبفيالعيشيكونفقد...المعيشيةحاجاتهمعأعضاؤهتتلاهم

توجدفلاالفمطريقعنغذاءأو...هواءأو...سمعإلىيحتاجلا

..مئلا.وبنقسمالكائنيوجدلاأولماذا...الحواسبهذهالخاصةالأعضاء

...جوالكوكبفييوجدمعينعنصرعنوانقسامهاخلاياهمموويكونْ

كانإنحتىأو...خلاياهبانقساميتكاثرالحيالكائنكانإنهذا

يتناسبشكلعلىالكواكبفيالكائناتتكونأنبدفلا...خلاياله

...لهااللهكتبهاالتيالحياةتحياأنتؤهلهاوباْعضاءالمعيشةوظروف

عنوانهكتائاوفسنكوفباريناْوالروسيانالعالمانأصدروقدهذا

وذلك،حياةفيهاوهلالأخرىالكواكبموضوعفيهبخا"الكون9

الكوفيوالفضاءوالكيمياءالفلكعلماءبهاقامالتيالأبحاثأئرعلى

عددبعدإنهالكتابويقول.وشاينأمبارتسوميانالعالمرأسهموعلى

آخروإنماإلىكوكبمنتنتقللاالحياةأنئبتالتجاربمنيحمىلا

نشأةوأنكوكبكلظروفمعيتفقجديدوبشكلجديدمنتنولد

المسكونةالكواكبمنكثيرَاهناكوأنمصادفةمجردتكنلمالحياة

302

http://www.al-maktabeh.com



فيهينطلقالذيالوقتإنكذلكالكتابويقول.الكونهذاْفي

فيسرىوإنناقرببَاباتالفضاءأعماقإلىالاْرضمنالمستكثفون

وتتجهوتتطورتتنفسالعجيبةالحياةأشكالفيهاخفيةعوالمالكواكب

.الكمالنحودانمَا

91ايناير31وفي Vعنوانتحتعلميابحثاالاهرامجريدةنئرت

في:جاء"الكواكبفوقالحياةعن"الباحثون

الروفوربنسلفانيا-هوجامعةفي-استاذامريكيعالمحمل

أكريكونتدنباْمقدفاتالاسبوعهذاالقاهرةالىجنجنجاكروبرت

القمر.علىالانسانهبوطمناثارة

يجيءانقبلجودريكمرصدفيالانجليزالعلماءمعشهدانهقال

الفضاءمن""مرجهةصوتيةاشارةفيهاالتقطواعمليةالقاهرةالى

الكونخارجتعيشعاتلةكائناتمنصادرةانهايعتقدون،الخارجي

...هنا"نحن:نصهماوتقولالبعيدةالشمسيةالكواكبأحدفوق

1(.!؟انتمفمن

منالآنحتى-يعرفالامريكيالبالميقولاحد-كاولا

...العاقلةالحيةالكائناتمننوعوأى؟الصوتيةالاشارةهذهجاهتأين

تقوممعقدةتحليلاتعدةينتظرعنهاالاعلانفانكذلك؟ارسلتها

الاْلكترونية.العقولالانبها

حصرلمنالماضيالاسبوعفيجرىمااننقولانيمكنهل

القادمةالمثيرةالصوتيةالاشارةهذهعلىلندنفيجودريكمرصدعلما+
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اتصالهوأول،عناالبعي!دةالكواكباحدتسكنعاقلةكاثناتعندمن

العاقلةالكائناتهذهوبينالارضعلىالانسانبينالانسافياالاربخفي

الخارجي؟الفضاءفيالاشارةصاحبة

!جنجنجاكللبروفسوروالجواب

انهأي،جانبنامنوليس...همجانبهممنانصالأرلهو9

عنهانعرفلاعاقلةكاثناتجانبمن...واحدجانبمناتصال

...عناجداالبجدةالثصيةالمجموعةكواكبأحدعلىتعيششيئا

علىرداجوذريكمرصدالتقطهاااليالاخرةالصوتيةالاشارةتكونوقد

42طوالالخارجيالفضاءالىالعلماءيرسلهاااليالصوتيةالاشارات

بهمونعنى،اليومحتىعاماعشرخمسةمنذالواحداليومفيساعة

انفسهم.جودريكمرصدعلماء

كلمنهالعلمبقولأنبقي

بحقيقةاليقينوجهعلىيبهزمانيشطيعلاأحذافانحالايوعلى

،الاخيرةهىهناالعلموكلمة،كلمتهالعلميمولانبعدالاحدثما

العلماءالتقطهاااليالصوتيةللاشارةالالكزوفيالعقلئفيربهاوأعني

رجي.ا!لىالفضاءمن

باْذنيك!الصوتيةالاشارةالىاستمعتوهل

...بيب...بيب"النوعمنوهي...لهاتسجيلالىاسنمعت-

جديدصوقيترددذاتوالاشارةالعلماهيفهمهمعيندبزدولكنأبيب

...العلماءآذانعلىالجدةكل
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الصناعةالاتمارأحدمنصادرةالاشارةهذهتكونانيمكنالا

والمركباتالصواريخأحدمنأوبالمئاتالاْرضفلكفيتدورالي

الخارجي؟الفضاءفيالمسافرةالفضائية

اشاراتترسلفضائيةمركبةوكلقمركل..لا..بالتأكيد-

الاْثارةهذِ.ه-أدطنكأقولتماماالعلماءيعرفهانجاصةموجابذاقيمعينة

الحركةانمثلاتتصورتد!لا..المدربةالعلماءنأد3علىللغايةغريبة

يسجلهامنتظمةاشاراتتعطيالخارجيالفضاءفيللكواكبالطبيعية

ثمومن..لديهممعينتف!يراشارةولكلبانتظامالارضعلىالعلماء

استمعواعندماولذلكالاشاراتمننوعلايبالغةحاسيةلديهمفان

منقادمةاضارةانهااكتشفواالخارجيالفضاءمنالقادمةالاشارةالى

البعيدةالكواكبأحدفوق-تعيشالانان-غيرعاقلةكاثنات

.الاْرضعن

عاما!15منذالفضاءلهمساتينصتون

حماسة:فييفيفثملحظاتبضعبروفسورجنجنجاكويصمت

الاتصالعلماؤهحاولالذىوحدهليسلندنفيجودريكمرصدان"

آخرينمرصدينهناكان..البيدةالكواكبفوقالعاقلةبالكائنات

فيبورتوريكووالثافيفيواحد..الوسيلةاختلفتوانالثيءنفسيفعلأن

عاماعثببرخمسةمنذالعلماءفيهيجلسجودريكمرصدكلورادو..

حركةاوهمسةلكلاللاقطةالاجهزةاحدثآذانهموفوقينصتون

نأافرضواانبعد..والتقاطهالتسجبلهاالخارجيالفضاءؤتجري

اليالبعيدةالكواكبفوقتميش-الانسانغبرعاقلةحيةكائناتثمة

602

http://www.al-maktabeh.com



-وأن:الاقلعلىعامالفتجلاليهايصلولنانساناليهايصللم

صوتيةاشاراتارسالطريقعنبهاالانصاليحاولانالاْئسانعل

والانصات..معينةوبتردذاتمعينةموجاتجملىساعة24لجوال

قدكانتلوالعاقلةالكائناترانبدلاااليللاشاراتالوقتنفسفي

فسوفالانساناليهوصلالذيوالحضاريالعلميالمستوىالىوصلت

الانتظارمنعشرعاماخمسةوبعد.طبعابالاشاراتبهالاتصالئحاول

أكثرتعنىلاوالتيالغريبةالاشارةالتقاطفيجودريكمرصدعلماءنبي

وعندما..بناالاتصالتحاول-الان!ان-مثلعاقلةكائناتانمن

بهادفعوا،للاشارةعلميتفصيرالىجودريكمرصدعلماءيتوصللم

يضعونوهمالانجليزالعلماءتركتوقد.الاليكزوفيالعقلالى

التيالاشاراتمنمماذجمعْالخارجيالفضاءمنالقادمةالاشارة

كيالاليكتروفيالعقلداخلالخارجيالفضاءالىيومكليرسونها

منالقادمةللاشارةمعقولاعلمياتفسيراويعطيهم،حساباتهيحسب

ولكني..بعدتظهرلمالمحاولةهذهنتيجةأنصحيح..الكونخارج

لاعتبارات..للاشارةتفسبرالىالالكزوفيالعقلتوصلامكانفيأشك

-الاخرىالكواكبعلىالحياةانمقدمتهافي،التعقيدغايةمعقدةعلمية

..الارضعلىنفسهاالحياةعنتماماتختلفحياةفهي-وجدتان

كوكبعلىالاحياءغيرالكواكبهذهمعالاحياءفانوبالتالى

والعلميالحضاريوتطورهموحساباتهمعلومهمفانوبالتالىالارض

كاتواوربماتقدمااكزكانواربما.الارضعلىئشاهدهالذيذلككير

تخلفا!أكز
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الشمسفيبفيتعبشحيةكالنات

كلورادو؟بورنوريكووفيفيالآخرينالمرصدينمهمةهيماولكن

علىيتحركوهوالدنيامراصدأحدثمنوهوبورتوريكومرصد-

وأجهزةالوقتطولكاملةحركةالعلميةالاجهزةبحركةتمحقاعدة

وأأصواتايةللارضالجوىالغلافخارجمكانأيمنتلتقط

وهذا،المرصدفي"خاصة"بؤرةفيوتركزهاوضوئيةصوتيةأشارات

ولكن،الخارجيالفضاءفييحدثمماأوكبيرةصغيرةتفوتهلاالمرصد

خارجمنالقادمةللاشاراتفقطللاستَماعالضخمالمرصدهذامهمة

!اثاراتأيارسالمهمتهمنوليسالارض

العلساءويوجه..فقطالشمسإلىموجهفهوكلورادومرصدأما

طولاليهاويسنمعونوحدهالثسسكوكبإلىاللاقطةأجهزتهمفيه

مننوعالملتهبالكوكبهذاداخليوجدأنهلاعتقادهم..الوقت

لهيبو!الحياةتستطغحيةكاثناتفيتتمثل..الحياةأنواع

!!الشى

!الكونهذافيوحدنالسنا

نا:المصريالجيولوجيالخبير..عيسويالبهيالدكتورويسأله

ثبتفهل،الكونهذافينعيشالذيئوحدنالسنااننايؤكدحديثككل

؟الاْرضغيرأخرىكواكبفوقنوعأيمنأحياءوجودبالتاْكيد

.بالتاْكيد.5:التفكرمنلحظاتبعدجنجنجاكالروفوريقول
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..الأرضكيرأخرىكواكبفوقعاقلةأحباءوجودالآنحتىينبتلم

كالناثبوجوديقطععلمياَدلبلاتعتبرلاالأخرةالصوتيةالإشارةحتى

فان..الشمسيةالمجموعةكواكبمنماكوكبفوقئعيثىعاقلةحية

وبالثواهدبالنفكيرولكنه...هناالأخيرةكلمتهبعديقللمالعلم

حياةهناكفانوالانسانللحياةالبحتةالحياديةوبالنظرةالعامةالعلمية

فلي.ْ..الاْرضعلىعندناالتيالحياةمثلليستالغالبفيهي

..الغامضالوامعالكونهذاسكانوحدناانناندعيانشيءفيالعقلمن

كواكبعلىتنشأأنأيضئابمكنالأرضعلىالحياةنشأتوكا

!الأرضغبرأخرى

كيف!

كانمعقدةكيماويةتفاعلاتنتجةالأرضعلىالحياةنشأتلقد

الخليةالحياةإلىخرجتعندماشةمليون0032نحومنذذلك

ذلكمنذبدأتالأرضعلىالحياةأنالعلماءعرفولقد..الواحدة

وهيأالطفلة"في"كربونيةبقايا"علىعزواعندماالبعيدالتاريخ

البقاياوهذه..وكنداأفريقياجنوبمنكلفيالصخورمننوع

موجودةكانتانهاعلىدليلالصخورفيمحفوظةوجدناهااليالكربونية

البقاياهذهعمرتحديدتموتدتحللتأنبعدالصخرمحلهاحلثم

ذاتعناقيدشكلعلىعليهاعرناوةداثمعاليورانيومبواسطةالكربونية

خلاياسنةمليون0325منذمايومفيكانتالبقاباوهذه..معيننظام

داخلمتحللةكربونيةبقايامجردجداالعمرالطويلهذابعدأصبحتحية

..الصخور
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جاءتانهاعلىعلبهاحياتناقونفكرالاْرضعلىنعيشاننا

بالسنينفاأبامنانحسبواننا"هيدروكربونية9موادلتجمعنتيبة

الاْطوالونقيسجرامبالكيلوالاْشياءونزنوالدقأئقوالاياموالشهور

أحدفوقآخرنوعمنكيمائيةتفاعلاتاذننتخيللالماذا..بالكيلومز

.."بونيةهبدروكر11تفاعلاتليست-الأرضغير-الأخرىالكواكب

اليالكيميائيةالتفاعلاتتكونأنالممكنمنانههنايقولونوالعلماء

11"سيلسيةتفاعلاتالأخرىالكواكبفوقحدثت

!!ويشعريتحركحيجبلوبما

بقوله:جنجنجاكبروفسورحديثعيسويويفسرالدكتور

بعضهامعالرملحباتتفاعلمعناهاال!يلسيةالتفاعلاتان

الامينيةالأحماضتفاعلاتمنتعقيدَاأكزتفاعلاتوهيالبعض

..إنسانأوحيرانأونباتالأرضعلىللأحياءبالنسبةتحدثالي

نجدانالممكنمنفانهأحياءتنتجالسيلسيةالتفاعلات!انتإذاانه

يتحركحيجبل"مثل..الأحياءمنغريبةأنواعاًالكواكبأحدفوق

حجمفان-!إ-كذلكونجريتتحركحية"زلطة"أوويشغر

وقدالأرضعلالمعروفةالكائناتمنأكبربكونقدالحىالكاثن

فوقالحيالكائنعمركانفاذاللزمنوبالنسبة..بكثيرأصغريكون

فوقيتضاعفتدالعمرهذافانعاما06َنحوانساناَكاناذاالاْرض

ينكمثىوقدعام0006أوعام006إلىالبعيدةالكواكبمنكوكب

غير!لاثوان6أودتائق6إلى

الحياةمعنىهوما:فيقولحديثهإلىجنجنجاكالبروفورويعود
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العلماءأئبتلقد..ونموتونتناسلونكبرونشربناْكل..نظرنافي

الموادداخلالجزئياتبعضفان..أيضاَيعيثىالجمادحتىأنهأخراَ

تموتأثمأكزأوأقلأوالثانيةمن.2..علىواحداتعيشالجامدة

ونستجيبونموتونتناسلنكبرأنالحياةمعنىانلنايقولالاْحياءعلمان

أثبتولقد..والاْلموالخوفوالحرالردمثلالخارجيةللمؤلرات

اذن...والبردبالحرارةوتتاْثروتصغرتكبرتتحركالبللوراتأتالعلم

أنواعتوجدأنهبدولا..منهاجزءاأوالحياةمننوعاَتعيشفهي

علىنعرفهعمائختلفبصورةولكنالاْخرىالكواكبفوقالاْحياءمن

الطيورثمفأراَأوكانقطاوالحيوانالحيالنباتهنانعرفنحن،الأرض

باْنتوياحتمالثمةالأخرىالكواكبوفي..والانسانوالاْسماك

كماوليسالأحياءمنفقطواحدنبرعمنهاواحدكلفوقيكون

.الأرضعلى

مراصدخلفالعلماءيجلسالتيتلكهيالعاتلةالحيةالكائناتان

فوقبهاالاتصالمحاولةأجلمنكلورادووبورتوريكوجودربك

يحتملالتيالبداثيةالحيةالكائناتهدفهموليسالبعيدةالكواكب

المريخ.مثلالقريبةالكواكبفوقعليهاالعثور

تتكشف!المريخأسراركل

المريخ؟فوقنوعأيمنحياةتوجدوهل

الاْحياءمنأنواعتوجدانهالمؤكدمن9،الأمريكيالعالميقول

مركبةأرسلئهااليالصورمجموعةبدراسةقتولقدالمريخكوكبفوق
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هذهبتحليلقمتوقدالمريخفلكفيالاَنتدوراليالاْمرييهةلفضاء

حقيقة:منأكزإلىتوصلتوقد"الطيفي"التحليلبطريقةلصور

.الاْرضجويشبهالمريخجوان-ا

االيتلكمثلالطبيعيةالظواهرمنمجموعةعليهتوجدانه-2

وغيرها.والوديانوالجبالالبراكينمثلالقمرفوقعليهاعزنا

الذىالقبربعكس-المريخسطحفوقبشدةتنتثر3-الرياح

الرياحآثارفوقهارمليةكثباناوجدنا-وقدبالمرةرياحفوقهترجدلا

ونعربنها.

..الأرضمثلوليسجداًرفغيخللمرالجويالغلافسمك-4

المر!خ.فوقالرياححركةتسهكولذلك

جداً.قليلةبكمياتالمريخفوقالماءعلىعزنا-5

والنث!ادرالميثانغازاتفوقهويوجد..جداًباردالمريخجو-6

والاكسوجين.الكربونوأوكسيد

V-باطنهامنالحممتنفثحيةبراكينفوقهوتوجد!!

منحياةسنجدبخالمرسطحفوقنزلنالوانناتؤكدالحقائقهذهوكل

بالدرجة-يهمهمالعلماءولكن..الغامضالكوكبهذافوقنوعأي

يمحالذكاءمنمستوىإلىوصلتعاقلةكاثناتعلىالعثور-الأولى

كائناتعليهايعيضأخرىكواكبحولهامنهناكبانبالتفكيرلها

العلماءيفعلهمانفسوهي..بهاالاتصالوتحاولمثلهاذكبةعاقلة
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!وكلورادووبورتوريكوجودربكمراصدخلفمنالاْرضفوق

الشمسيةأالكواكبفوقعاقلةكائناتهدلهم

ذكيةعاقلةكاثناتبوجوداحتمالثمةليسفانهذلكفمعنىاذن

الاحتمالوانوغيرهاوالزهرةالمريخمثلنسبياًالقريبةالكواكبفووْ

الثسسية.المجموعةكواكبفوقعاقلةأحياءعلىنعثرأنالقاثمالوحيد

.صوابهذا-

ملايينالأرضعنتبعدالشمسيةالمجموعةكواكب-ولكن

إلىمنهااشارةنصلأنبمكنفكبف،الضوئبةالشواتمنالملاببن

بالنسبةالشيءونفسالسنواتمنطريقهافيتقطعوكم؟الاْرض

؟البعيدةالكواكبهذهإلىجودريكمرصدعلماءيرسلهاالىللاشارات

عملياتعدةيحسبوأخذوقلمبورقةجنججاكبروفوسيرويمسك

كيلوألف0035الواحدةالثانيةفيالضوءصعةان!:قالثمحسابية

الاْرضعنيبعدالثمسيةالمجموعةكواكبأحدانمثلاقلناوإذامز

الاْرضوبينبينهالمسافةلحسابفانهضوثيةسنواتثلاثبمسافة

1(اليهذاهبةأومنهقادمةكانتسواءالإشارةتقطعهااليالمسافة!

أللدقيقة،06*كيلومراْلف11003نضربأنعليناينبغيفانه

لحسابأ3رك،للسنةأ365ك!،لليومأ24*،للساعةأ06*

والاْرضالكوكبهذابينالحقيقيةالمسافة=،ضوثيةسنواتالثلاث

ءِ/ك!حِ!ممر!حر?// -لا*ح!لاِ!خرالطرتموهو
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!الفضاءمنهبتالاَنيكونقد

هذهأحدمنتادمةانهاالعلماءيعتقداليالإشارةفانولذلك

أتلأأوأكرأوسنةألفنحوفذهناكمنمرسلةتكونقدالكواكب

حيهوبماوربعيدرمنمنذماتقدأرسلهاالانىالعاقلالكائنوان

ألفبنأكثرالكواكبهذهفودتىالحيالكائنعمرمتوسطكاناذا

الذيبعدالكوكبهذافوقمنكائنألفنحوماتورمما..سنة

..واحدعامعندهمالعمرمتوسطكاناذاالاشارةأرسل

منذالإشاراتيرسونالذيئالاْرضلعلماءبالنسبةالثيءنفس

بعدتصلقدالإشاراتهذهمنواحدةفان..عاماًعشرخمسةنحو

أخرىألفبعدالأرضإلىعليهاالردويعود..أقلأوأكزأوسنةألف

بتلقونسوفجودريكمرصدعلماءانالقوليمكنوهكذاالسنينننٍ

فوقهناككاناذا7293عامفيالشمسيةالكواكبإلىاشاراتهمعلىردا

%051علميالكلاموهذا..الانسانمئلعاقلةكاثناتالكواكبهذه

..السنينمنكموبعد..يتحققأنيمكنهلولكن..

هناكأنالكريمالقرآنيقررالنبنمنالمئاتبعثراتذلكوقبل

:يقولإذالاْرضفيهماكاالسمواتفيوأحياءحياة

طَوْعاوَالارْضِالسَمَوَاتِفِيمَنيَسْجُذ"وَلتهِ

وكَرهًا((.

الرعد(سورة15)
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الْأَرْضِفِيوَمَاالسئَمَوَاتِفِيمَايَسْحد"وَدئهِ

النك(سورة)94.ا(دَاَبهمِن

.((فِيْهِنوَمَنوَالْأَرْض!ال!بعالستَمَوَاتلَهُئسَبَحُ"

(اءالإسسورة44)

1(.وَالْأَرْضِالسمَوَاتِفِيبِمَنْأَعْلَم"وَرَلُّكَ

الإسراء(سورة55)

آتِيإِلًاوَالْأَرْضَالسَّمَوَاتِفِيمَنْكُلإِنْ)1

بم!صِصر-!39."عَبْدًاالرحْمَنَ

".وَالْأَرْضِالسئَمَاَءِفِيآلْقَوْلَيَعْلَمرَبَي"قَالَ

(الأنبياءصورة4)

".وَالْأَرْضِالسًمَوَاتِفِيمَن"وَلَه

الأنبياء(سورة9)

يَو3ْكلَّوَالْأَرْضالسئَمَوَاتِفيمَن"بَسْئَلُة

وط

الرحمن(سورة)92((شافيفِيهوَ
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ويعبدونوبتحدثون..عليهابدبونأحياءالسماواتفيانأي

المخنلفةشؤونهمفييومكليألونهوأنهم..بحمدهويسبحونالله

..الأرضكأحياءبذلكوأنهم

ذلكعلىقادرفالته.الأرضوأهلالسماءأهليجتمعهلأما

الشريف:بالنصوذلكالاجتماعهذافسيتمأرادواذا

بَ!ثوَمَاوَالْأَرضِالسئَمَاوَاتِخَلقإداتِهِوَمن)1

11.قَدِيرٌيَشَاوإِذَاجَمْعِهِمْعَلَىوَهوَدَابَّةمِنفِيهِمَا

(الثورىسورة92)
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الفف!اءغزو

آياتهوتدبر..الكريمالقرَاناليهدعاهلماالإنساناستجابلو

إلىالنظروجهتالتييمةالكرالاَياتلاسيما..فيهاوتفكر..الشريفة

الفضاءعصرلتقدم..الفضاءغزوطريقعنفيهاوماالسماءدراسة

..الفضاءنهضةعصرالم!لمونولقاد..الزمانمنقرناًعشراْربعة

فالإنسان.الاْولىالاسلامعصورفيالعالمفيالعلميةالحركاتتادواكا

..صناعيقمرأولأظلقعندما5791أكتوبرقيالفضاءعمردخل

..الرحلةهذهإلىالطريقيدرسشواتعدةذلكقبلاستمريكونوقد

استكث!افهيحاولالفضاءإلىبفكرهاتجهأنبعد..لهاالاْهبةويتخذ

يديزماقبلأي..جدًاوبعيد..ببعيد..ذلكيفكرفيأنقبلولكن

الماواتإلىالإنساننظريمالكرالقرآنيوجه..سنةبعمائةوأرألفعلى

الجنأنووضوحصراحةفييقررثم..فيهامادراسةإلىويدعوه..

أحاديثبسعونكانوافيهبعدإلىوح!لواوأنهمالفضاءغزوإلىسبقت

ومنها:الجنسورةفيجاءكاوذلك..السماءفيهممن

مصاًصَمُلِئَتفَوَجَدنَاهَاالسَّمَاءَلَمَسْنَاوَأَنَّا"

لِلسَّمعمَقَاعِلىَمِنهَانَقغذكنَاوانَا.وَشُفبًاشَلىِبلىًا
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.1(رَصَدًاشِهَابًالَةيَجِدْالْاَنَيَسْتَمعِفمَن

الجن(سورة8-9)

..أخرىمرةالجنسيحاولكا..أيضًاهوسيحاولالإنسانوأن

الي..الإمكانيةعلسيتوقفالغزوهذانجاحوأن..الفضاءغزو

بالنمروذلك..السلطانأي..والمادية.العلمةالإمكانية..ستتاح

الشريف:

اتَنْفُذُواأَناسئتطَعتُمإِنوَالْإِنْسِالْجِنِّمَعْشرَيَا"

تَنْفُذُونَلَافَانْفذُواوَالْأَرْضِالسَّمَاوَاتِأَقطَارِمِن

."بِسُلْطَانٍإِلَّا

الرحمن(سورة)23

..معدودوبعد..محدودحدإلىفانه..النجاحهذاقدرأما

إلىسبيللااذ..بعضهاأو..كلهاالشمسيةالمجموعةإلىيكونقد

للنفاذامكانيةلاالمحددالمدىبعدأنالثريفةالآياتتقرراذ..البعد

الإنسانبينيحولما..المنصهرةوالعناصر..المستعراللهيبمنهناكإذ

الكريم:بالنصوذلكالتقدمفيواجن

فَلَاوَنُحَاسٌنَارٍمِنشئوآظٌعَلَيكُمَا"ئرسَل

".تَنْتَصِرَانِ

الرحمن(صورة)35
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وليت..الدنيافيالإنسانتحضالآياتهذهأنيؤكدماوهذا

ذإ..ويومه.الحسابتحضوانهاالآخرةفيإنهاالبعضيقولكا

السماواتأقطارمنيهربأنالإنسانيحاولأتيمكنلاالحسابيوم

الثريف:بالنصوذلك..والسماء..الأرضبدلتقدإذوالأرض

وَالسًمَاوَاتُالأَرضِغَيرَالْأَرْضُتُبَدَّلىُيَومَ)1

.القَفَارِ"الْوَاحِدِللهِوَبَرُزوا

(IAسورة)ابراهيم

..منهااطنفاذمحاواسةولا.لهامكانفلا..السماءطويتوقد

الكريم:بالنصوذلك

كَمَاللْكتبِالسِّجِلِّكَطَيِّالسَّمَاءَنَطْوِي"يَومَ

".فَاعِلِينَكنًاإِنَاعَلَيْنَاوَعدًانُعِيدةُخَلْقٍاؤَلَبَدَانَا

الأنبَياء(سورة401)

السلطانأوقيمهماإنسانمنهيهربأنيمكنلاالحسابأنكا

كله.الخروجامكانتفيدوالاَية..والامكانية

تاطعةحقائقتتضمن..أخرىآياتالكريمالقرآنأوردولقد

الشريفة:فالاَية..الفضاءغزوشؤونكلواضحةباْلفاظوتصف

لِمسلَامصَدرهْيَشرَحيَهْدِيَهواناللةيُرِدِ"فَمَن

http://www.al-maktabeh.com



كأَنَمَاحَرَجًاضميقًاصَدرَهُيَجْعَليضِفَهأَنْيُرِدوَمَنْ

السئَمَاء1ِ(.فِييَصَّعَد

(الأنعامسورة1)25

علىوسميالفضاء.غزوأمراستحدثه..جديدعلمأساسهي

وصفتالانثقاقسورةمنالكرممةالآياتأنكا..الفضاءطب

:تقولإذخطواته،قررت..مراحلهوحددتالغزو

والقمرِ.وَسَقَوعاوَالليلِ.بالشئَفقِاقسِمًَ"فَلَا

."طَبَقٍعَنْطَبَقًالَزكبنً.اتَسَقَإِذا

الليلوأما..الغروبعندالأفقحمرةمنيظهرماهووالشفق

الاَياتفكأن..اللامعةالنجومهياليلفييظهرماأهمفانوسقوما

والقمر..وكواكبنجوامنفيهاماإلى..ادمماءإلىالنظرتوجهإْمما

الاَياتتقررثم..حقائقهالإنسانوعرفوضحاذاأياتستىاذا

ضرورة..وهياخيرًاالفضاءعلماليهاوصلعلميةحقيقةالشريفة

آخر..إلىجهازومن..اخرىإلىمرحلةمنالغزو..فيالانطلاق

..منهابدلاأنهالعلماءيقرر..دائريةفضاءمحطاتصنعالاَنويتم

الاَيات..الإنسانسيرى..ذلكونيجةأبعد..إلىللانطلاق

بالنص..ذلكالتاليةالاَيةتقرراذ..ووحدانيتهاللهوجودعلىالموْكدة

الئريف:

".بزمِنُونَلَالَهم"فَمَا
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هذهكلأوردطالذكالكريمبالقرآنذلكبعدالإنانبؤمنالاثم

يجدونالاالقرآنذلكبعدقرئوإذاالينبمئاتالعلمصابقَاالحقاثق

الثريفةالآبةعليهننصماوهذا..؟القرآنبهذاأوحىالذيلته

:تقولاذاللاحقة

.1(يَسجُلىونَلَاالْمرآنُعَلَيهِمقُرِئَ"وَإِذَا

...الكريمهوالقرإَنهذا

...القرآنيحتويهعما+سريعةلمحةوهذه

موضعدائمَاوسيظل...معجزاتبل.:.معجزةآيةكلفي

.والإقناعالإعجاز

!01
اوجهمنسيظهر...منتهاهافيهالعلومتبلغالذياليومو!

الدخولإلىي!ارعوندولهماختلافعلىالناسيجعلماالعلميةالقرآن

...أفواجَااللهدينفي

يقربناماإلىيهديناوأن...بنصرهالإسلاميؤيدأنأدعووالله

...رحمتهمن

فيها.نطمعما/فوقالمغفرةمنلنايكتبوأن

أصبناوإذا...فصدناالكريمفوجهك...أخطأناإنإنناربنا

...لناتوفيقكفإنه

...ننيبوإليكتوكلناعليكرنجا
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ائَةًذُرِّيَّينَاوَمِنْلَكَمُسْلِمَيْنَوَأجْعَلْنَا"رَبَّنَا

التَوَّابُأَنْتَإِنَكَعَلَيْنَاوَتُبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَكَمُسْلِمَةً

.((الرحِيمُ

(البقرةصورة)128

العظيماللهصدق

222

http://www.al-maktabeh.com



فهرس

....الإهداء

.....مةامقلى

...لقرآنازعجاإَ

العقد.فيألنفاثات

والناسالجنةوسوسة

..النفسسكينة

فهرس

............الإهداء

............مقدمة

.........القرآنإعجاز

........العقدفيالنفاثات

.......والناسالجنةوسوسة

.........النفَسسكينة

لكم.خيروهوشيئاتكرهواانفىع!ى

.....فحذَثربكبنعمةوأما

كثيرَاخبرأأوفيففدالحكمةبؤتومن

09

027

031

36

27

31

36

48

223

http://www.al-maktabeh.com



.....الحادةالزاويةتجنب

........تسرفواولا

.....؟لك!ستالاْلوانسحر

.....ييم!!بر%

...آك!محف-ج!

")جمجص!لاالماالأ!ضب!

.بالماءحجمهايادةوزالارضاهتزاز

--خنح!تر!ش!.-الحذيذ6
صء،+!-،01-َمه.---

صاء!نى-مؤقتطرح!روحيالنوم

........المىخ!لزوحي

...-حأ!ض.اجمرالديناميكاعلممن

.....!الصفاتاوراثة

تقويم.أحنفيالإنانخلقنالقد

....؟!اءالإنسان.عظام

.....ي!الأجنَةعلمامن

...!كبمص:001الكزاكتا

.....ص01ءالبصروالبصرِة

....نمو؟ء.حم!.المحيض

....نراهلاوعالمنراهعالم

....:..الخلقوحدة

النهاية.وعندالبدايةقبللاالأرض

....1،نييهتدونيملنجمو

.بخبَم

...!رط"

0000Al

000085

0000.98

َ..بخي

0000201

0000701

0000112

0018I

00123

00013

Irv

04I

144

IIA

00000162

http://www.al-maktabeh.com



....بر0001النجوماخمو

..لر1بحبانوالقمرالث!مس

.....ء.%.القمرأنقاق

......الماءإلىالاصنساع

.والأرضالسساواتفيا%صار

....رالماء-.فيوأحياءحياة

8،./-...!..الفضاصرغزو

......"....فصحا

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصسا

ُم!ط2ُكا

مر،،

175

178

.184

918

I A d

002

217

223

225

http://www.al-maktabeh.com



إ

!!!!!ي؟ع!!++يرأ

م!ثبه

ببن

http://www.al-maktabeh.com



كتصلرنف

؟اولمَاذ!يفَ:ررلىاهمرعز

اتَللّه!طَركىالإشلامإثاللصَ-

الدِّيهفالِغسيهتَ/ا!ادة

!دِيثلَرالخ!غلقُوآنارَمَضحَان-م

للَهيَدَبِآسثنالفَردصهَةرَرة

لرصيملرَحّمفااا!وبمنقُروآاوَةتِ

وَفِحْرهمتدِةالر!افَوديهَة

العِدجةالاَلَاتِمِفَالحَجّفَولصهَة

لأخرىالجًاةا:لئاخمِةا!رعي

لسَّمَاهاأهلوَ!تَمَاهايتالحَدلعِموَاأدته

أسئلاخَوِجَةا!ديتوَالِمالابلام

لقِإَمَةايَؤميثا!دِوَالِمناقُوم

لمجمَثوَأشوَارتالحَدلِ!واالمحئعونَ

لجِصوَالملاحةاء!الَموَدفيَيىرالاشلام

اهـدنهِ!لوئيقاوَتُالضَؤسب!ارَسُولاْمحَئد
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